
Додаток 1

оголошення
про проведення конкурсу на посаду директора

Запорiзького навчально-виховного *o"nn.n"y ]Ф 4Z Запорiзiкоi'мiськоi ради ЗапорiзькоТ областi,

ЩонtlЛежиТЬДокоМУнirЛьноТвласностiтериторiальноТгромадимiстаЗапорiжжя

.Ц,епартамент освiтИ i науки Запорiзькоi MicbKoT ради оголошуе конкурс на.посаду директора Запорiзького

навчально-виховного *o""n"*.y :Tn 42 ЗЙорiзькоi MicbKoT рапи ЗапорiзькоТ областi, що нtlлежить до комунальноТ

власностi територiальноi громади MicTa Запорiжжя:

Йпорiзький навччlльно-виховний комплекс JФ42 ЗапорiзькоТ MicbKoT

Запорiзькоi областi
Мiсце знаходження: вул. Шевченка,211а, м,

Найменування та мlсце
знаходження закладу

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премiТ встановлюються згiдно з

трудовиМ договором, вiдповiдно до П.останови Кабiнету MiHioTpiB Украiни вiд

зЪ.ов.zооZ N9l29Ъ <Про оплату працl працlвникiв на ocHoBi СдиноТ тарифноi

"Йп, 
po.pooiB i коефiuiснтiв з оплати працi працiвникiв y:Tuy:", ЗаКЛаДiВ Та

органiзачiй окремих галузей бюджетноi C6"p"n; Постанови Кабiнету MiHicTpiB

УкраТни вiд lb.os.tg99 N9859 кПро умови i розмiри оплати прачi керiвникiв

пiдприемств, заснованих на державнiй, комунальнiй власностi, та об'сднань

д.р",u"rr* пiдприсмств>; Постанови Кабiнету MiHicTpiB. .Украiни вiд

10.07.2019 JФ695 кПрО внесення змiн до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вiд 11.01.20lS N922 i<Про пiдвицення оплати праui педагогiчн11 працiвникiв>,

наказу MiHicTepcTBa Ьсвiти i науки УкраТни вiд 26,09,2005 Nч557 
_кПро

Найменування пOсади та

умови прац1

,рЪ"йr""ом УкраТни, вiльно 
"оподiu 

державною мовою, ма€ вищу ocBiTy

ступеня не нижче магiстра, стаж педагогiчноi таlабо науково-педагогiчнот

роботи не менше трьох poKiB (KpiM _керiвникiв 
приватних, корпоративних

закладi" освiти), органiзаторськi здiбностi, стан фiзичного i психiчного

здоров'я, що не перешкоджас виконанню професiйних обов'язкiв, пройшла

ний вiдбiр та визнана

Квалiфiкачiйнi вимоги до
керiвника закJIаду вiдповiдно

до Закону УкраТни кПро
повну загальну середню

ocBiTy>

,Цля yqngli в KoHKypci подаються TaKi документи:
- заява про участь у KoHKypci з наданням згоди на обробку персонzLпьних даних

вiдповiдно до Закону Украiни кПро захист персонаJIьних даних);

- автобiографiя таlаЬо резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копiя паспорта громадянина УкраТни;

- копiя документа про виIцу ocBiTy (з додатком, Що е його невiд'емною

частиною) ,Ь ,r*u" освiтнього ступеня магiстра (спецiалiста);

- документ, що пiдтверджуе вiльне володiння державною мовою;

- *oni" труловоi книжки чи iнших документiв, що пiдтверлжують стаж

педагогiчнот (науково-педагогiчноi) роботи не менше трьох pokiB на день ix

подання (KpiM приватних та корпоративних закладiв освiти);

- довiдка про вiдсутнiсть судимостi;
- довiдка про проходх(ення попереднього (перiопичного) психiатриttного

огляду;
- мотивацiЙний лист, складениЙ у ловiльнiй формi,
Особа може надати iншi локументи, що пiдтверлжують Ti професiйнi таlабо

моральнi якостi.

,щ,окументи подаються особисто (або уповноваженою згlдно з довlренlстю

особою).
.Щокументи приймаються впродовж 20 календарлих днlв вlд дня оприлюд]Iеj:]

оголошення про проведення конкурсу у примiценнl територlального вlддlлу

освiти Шевченкiвського району департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ

мiськоi ради за адресою: вул. Чарiвна, 145-А, м, З

Перелiк, кiнцевий строк i
мiсце подання документiв для

участi у KoHKypci

КонкурснrИ вiдбiр починаеться з 1б.11.2020 та складасться з наступних

Запорiзького лiцею <Промiнь> Запорiзькоi MicbKoi ради (Запорiзька

етапiв:
- перевiрка на знання законодавства у сферi загальнот середньоi освiти, зокрема

законiв'УкраТни кПро ocBiT>, кПро повну загальну середню ocBiTy> та iнших

нормативно-правовиХ aKTiB У сферi загальноТ середньоТ освiти, що вiдбувасться

шляхом письмового ,""ryrunn" 16.11.2020 о 15,30 у примiщеннi

,Щата та мiсце початку
конкурсного вiдбору, етапи

його проведення та
тривалiсть



'1Ё;*_;БЁirй"r^, компетеЕтностей шляхом письмового вирiшепня

сиryацiйного .ч"оч"йl';;-;йоеться 17.11.2020 о 15,00 у пршчriщеннi

i;йi;"*оrо лiцею--'пПjоri"Й Запорiзькоi MicbKoT Ради (Запорiзька

.ч.-irоо."iтrrя вечiрня ,*onu II-III сryпенiв Ns з1 Запорiзькоi MicbKoi ради

iчЙрЪ"*"Т областi) Ъu члр."о., 69006, м, Запорiжжя, вул, Пiвнiчне шосе, 37;

- оуолi"на та вiдкрита презентацiя державною мовою перспективного rrлану

розвитку закладУ.загальноТ середньоi'-освiти, а також наданнrI вiдповiдей на

запитанIи членrв поr*ур""ЪТ KoMiciT в межах змiсту конкурсного

"rЙоОу"urо, 
яка вiдбудйся 18.11.2020 о 14.з0 у примiщеннi Запорiзького

"iоЁ' 
оПро"ir"u Зuпорiз"*о't MicbKoT рали.(Запорiзька загальноосвiтня вечiрня

,u*bnu biII ступенiв й з t Запорiзькъi Micbkoi ради Запорiзькоi областi) за

: 6900Ь, м. Запорiжжя, вул. Пiвнiчне шосе, 37,

MicbKoT ради, т.286 -2З -2 1, e-mail : tvo,shev@zp, gov,ua,

Прiзвице та iм'я, номер
телефону та адреса

електронноТ lrошти особи,

уповноваженоi надавати
iнформачiю про конкурс та

приймати документи для



Додаток 2

ЗРАЗОК СИТУАЦIЙНОГО ЗАВДАННЯ

що Вас, як керiвника закладу освiти, в уснiй формi звернулись батьки майбутньог0 уlня l-ого класу з

проханням надати po.'""r."n" щодо обов'язковостi внесенrш KobTiB на рахунок благодiйного фонду (М)) для

придбання , за рiш"пп"* батькiв класу, комп'ютерноттехнiки для майбутнiх першокласникiв,

Вашi дiТ, як керiвника закладу, щодо 
"ирiшення 

зазначеноТ ситуацiТ, Обгрунтуйте свою вiдповiдь,



I. Тесmування.
Тесryвання складаеться iз 50 тестових завдань, якi формуються iз загального перелiку питань, що мlстить

200 питань.
кожне тестове завдання передбачае чотири варiанти вiдповiдей, лише один BapiaHT з яких е правильним,

'l'естування проходить письмово цз_ýздэulэ-ý!__цglulцц_ у присутностi членiв KoMicii або спостерегачiв, Пiсля

закiнчення часу, вiдведеного на складання тестування, tIроводиться перевiрка та виставляються бали, а саме:

2 балч_ кандидатам, якi вiдповiли правильно на 46_50 тестових завдань;

],5 балu- кандидатам, якi вiдповiлИ правильно на 41-45 тестових завдань;

lбал' каНДиДаТаМ'якiвiДповiлипраВиЛЬНона31-40ТесТовихЗаВДанЬ;
0,5 бqлiв_ кандидатам, якi вiдповiли правильно на 26_30 тестових завдань;

0 балiв _ кандидатам, якi вiдповiли правильно на 0_25 тестових завдань.

кандидати, якi пiд час тестування отримали 0 бqлiв не допускаються до вирlшення письмового

ситуацiйного завдання та вва}каються такими, що не пройшли конкурс,

II. Сumуацiйн i завdанttя.
розв'язання ситуацiйних завдань проводиться з метою з'ясування спроможност1 кандидатlв

використовувати своi a"un"" та досвiд пiд час виконання посадових обОВ'ЯЗКiВ ШЛЯХОМ ОЦiНКИ ВiДПОВiДНОСТi

професiйноi' компетентностi та професiйних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання

спецiального законодавства, що поu'ойпi iз завданнями та змiстом роботи на посадi директора закладу загальнот

середньоТ освiти.
ситуацiйне завдання вирiшусться письмово державною мовою не бiльше 30 хвuлuн,

кандидат обирае одr" Й ,uпропо"оuuних варЙнтiв ситуацiйних завдань шЛЯХОМ ВИТЯryВаННЯ ЙОГО ПiД ЧаС

проведення конкурсного вiдбору. __л____ _ллл, л,,_.,л,,i_
Пiд час оцirтювання професitноТ компетентностi кандидатiв за результатами розв'язання ситуацiйного

завдання за кожною окремою вимогою виставляються TaKi бали:

2 балu - кандидатам, професiйна компетентнiсть яких вiдповiдае вимозi та якi виявили глибокi знання, умiння,

Йr**цiТ, необхiднi для ефективного виконання посадових обов'язкiв;

] бал - кандидатам, профьсiйна компетентнiсть яких вiдповiдас вимозi в обсязi, мiнiмально достатньому для

виконання посадових обов'язкiв;
0 балiв_ кандидатам, професiйна компетентнiсть яких не вiдповiдас вимозi.

Визначення p".ynoruriu розв'язання ситуацiйних завдань здiйснюеться кожним членом конкурсноi KoMiciT

iндивiдуально. остаточною оцiнкою у балах за розв'язання ситуаuiйного завдання с середн€ арифметичне значення

iндивiдуальних оцiнок членiв конкурсноТ KoMiciT.

кандидати, якi пiд ua" роru;"зання ситуаuiйного завдання отримrlли серелнiй бал 0,5 або пuэюче вважаються

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

ПiдбиттЯ пiдсумкiВ тестуваннЯ та вирiшенНя ситуацiйного завдання здiйснюеться шляхом додавання балiв

за тестування кандидатiв, допущен!D( ло u"piru"rr" ситуацiйного завдаЕнrI, та балiв за вирiшення ситуацiйного

завданшI.

К"1,* *"д"д- публiчно та вiдкрито презентус державною мовою перспективний план розвитку закладу

,Щодаток 3

критерiт оцiнrовання письмового тестування на знанн,I законодавства Украiни у сферi загальнот середньот освiти,

письмового вирlшеltня ситуацiйного завдаЕнrI та презентацiт перспективного плану розвитку закладу загальноl

середньот ocuir" на конкурс nu по.uду керiвника закладу загальнот середньот освiти

загальноI середньоТ освiти. Виступ повинен тривати не бiльutе ] 5 хвuлuн,

!,ля оцiнювання результату публiчноi та вiдкритот презентацiт перспективного плану розвитку закладу

загальнот середньоi освiти використовуеться така система:

2 балu - виставляетоa" пuпд"дuтам, якi в перспективному планi повнiсТЮ РОЗКРИЛИ Bci НаПРЯМКИ РОбОТИ ЗаКЛаДУ

освiти;
t бсu - виставлясться кандидатам, якi частково розкрили перспективи розвитку закладу освlти;

0 бqпiв - виставлясться кандидатам, якi не окреслили перспективи розвитку закJIаду освlти,

визначення результатiв презентацiт перспективного плану розвитку закладу загальнот середньоi освiти

здiйснюсться кожним членом конкурсноi KoMiciT iндивiдуально. остаточною оцiнкою у балах за IIрезентацiю

перспективного плану розвитку закладу загirльноТ середньоi'освiти с середнс арифметичне значеншl iндивiдуальних

оцiнок членiв конкурсноТ KoMiciT. Кандидати, якi пiд час проведення публiчноТ та вiдкритоТ презентаuiТ

перспективного плану розвитку закладу загальноi середньот освiти отримаJlи серепнiй бсlл 0,5 або нuэюче

вважаються такими, що не пройшли конкурсний вiдбiр. Загальна кiлькiсть бшiв кандидата визначаеться шляхом

додавання балiв, виставлених кожному кандидату за результатами оцiнювання перевiрки знання законодавства,

poa"'"aun"" ситуацiйного завдання та презентацii. Рейтинг кандидата, який успiшно пройшов конкурс, залежить вiд

загальноТ кiлькостi набраних ним балiв. Першим за рейтингом та переможцем конкурсу е кандидат, який набрав

найбiльшу загaшьну кiлiкiсть балiв. У разi набрання кандидатами однаковоi кiлькостi балiв визначення переможця

здiйснюеться вiдкритим голосуванням членiв KoMiciT. У разi рiвного розполiлу голосiв пiд час вiдкритого

голосування вирiшальним у *ri"uuar"i переможця е голос голови конкурсноТ KoMicii або заступника голови

конкурсноi KoMiciT (у разi вiдсутностi голови конкурсноi KoMicii),



Додаток 4

ГрафiкпровеДенняконкУрсУнапосаДУ.ДиректораЗапорiзькогонаВчалЬно-виховного
комплексу lT, ?75"i"рiзькот йiс"кот рали ЗапорiзькоТ областi

Захiд Примiтка Вiдповiдальнi
Щата ,Щень

тижня
Видання наказу про проведення
конкурсу.
Пiдготовка листiв:
- управлiнню внутрiшньоi
полiтики, преси та iнформачiТ

Запорiзькоi MicbKoT ради про

розмiщення оголошення про

rIроведоння конкурсу На

офiчiйному веб-сайтi MicbKoi

радИ;
- ,ер"rорiальному вiддiлу освiти
Шевченкiвського районУ
департаменту освiти i науки

Запорiзькоi MicbKoi ради про

розмiщення оголошення про

проведення конкурсу на веб-сайтi
'гDА то лойтi аяипяпv освiти

IBaHoBa В.В.,
Захарова А.Г.02.10.2020 п'ятниця

03.1 0.2020 субота

04.10.2020 недiля
IBaHoBa В.В.
Захарова А.Г.05.10.2020 понедlлок tDормування складу KoHKypcHol

KoMicii
(пiдготовка листiв про надання
кандидатур для формування

-л--rrпснпТ KoMiCiT)

IBaHoBa В.В,,
Захарова А.Г.,
Перепелиця Н.е.,
Кузнецов А.С.

06.10,2020 BiBTopoK Оприлrоднення оголошення про

проведення конкурсу:
- на сайтi MicbKoi ради, на саитl

дон змр
,,- .айтi ТRо сяйтi ЗНRК Ng 42

Кузнецов А.С.
07.1 0.2020 середа Початок подання та прийому

документiв вiд кандидатiв на

заЙняття посади директора
Запорiзького навчально-
виховного комплексу Nэ 42

ЗапорiзькоТ мiськоi ради
ол.-лл:л,,,лТ лбпоптi

08.10.2020 четвер
09.10.2020 п'ятниця

10.10.2020 сyбота
11.10.2020 недiля Кузнецов А.С.
iJ. Ю.-zОZО | поне.лiлок Продовження подання та

прийому документiв вiд
кандидатiв на зайняття посади
директора Запорiзького
навчально-виховного комплексу
Nз 42 ЗапорiзькоТ MicbKoT рали
Запорiзькоi областi

Видання наказу
про затвердження
складу
конкурсноТ
KoMicii

IBaHoBa В.В.,
Захарова А.Г.1з.10.2020 вlвторок

l4.10.2020 середа
1 5. l0.2020 четвер
1 6. 1 0.2020 п'ятниця
l 7.10.2020 сyбота
18.10.2020 недiля Кузнечов А,С.
1 9. l 0.2020 понедlлок Продовження подання та

прийому документiв вiд
кандидатiв на зайняття посади

директора Запорiзького
навчально-виховного комплексу
Nч 42 Запорiзькоi MicbKoi ради
ол-л_:л,,,лТ лбпоптi

20.10.2020 BiBTopoK
2\ ,10.2020 середа
22.|0.2020 четвер
2з.10.2020 п'ятни ця

24.|0.2020 сyбота
25.1 0.2020 недiля Кузнецов А.С.
26.1 0.2020 понедlлок Закiнчен ня п рцд 9цJ_д9ýJ



24.10.2020 субота
25. l 0.2020 недlля
26.10.2020

до l7,00

понедlлок Jакlнчецня прийому документiв
вiд кандидатiв на зайняття посади
директора Запор iзького
rIавчально-вихов ЕIого комплексу
ЛЬ 42 Запорiзьlсоi MicbKoi ради
Запорiзькоj'областi

Кузнецов д.С.

21.10.2020 BlBTopoK Перевiрка локумБiБ члБнЫ и
конкурсноТ KoпliciT28. t0.2020 се реда Конкурсна

ком iсiя29,l0,2020 четвер
30.10.2020 п'ятни ця
31. 10.2020 счбота
01.11.2020 недlля
02,1 l .2020 понедiло к rrриинят.гя рlшення гrро

ДОПУЩення кандидатiв до участi
у конкурсному вiдборi на посаду
диреI(тора Запорiзького
навчал ьно-виховного ком плексу
Лч 42 Запорiзькоi мiськоi ради
Запорiзьl<оj'областi
Опрцлlолнелlня Diшення
озняйпмпаurld ,";,,;-:.=* :- 

-

Протокол Л!1
зас iдан ня
ко нкурс ноТ
ком iciT

ItoHKypcHa
ком ic iя

0з. l l .2020 в i второ к
04 ,l1 .2020 середа Запорiзьким навчально-виховним

комплексом М 42 ЗапорiзькоТ
мiськоi ради Запорiзькот областi

Перепелиця Н.С.
05, 1 1 .2020 ч етвер
06.11.2020 п'ятн и ця
07 .l1.2020 субота
08.1 1.2020 недlля
09.1 1.2020 понедlло к JапlпчЕllпн ()3наиомЛення

кандидатiв iз закладом загальнот
середньоi освiти

Перепелиця Н,С.

0. l 1.2020 в l второ к
l1.11.2020 середа
12.11 .2020 | четвер
lЗ,l1.2O2O l "'rЙ"ц,l4.11,2020 | .уОоrа
l 5.1 1.2020 l недiля
I6.II.2020 понеdiлок Поч аток кон *урсногоЙбору 

.-
l-й етап - письмове тестування

О.цiнювання та прийняття
рlшення про допущення/
недо.пущення до участi у 2-ому
етапi koHkvncv

Протокол ЛЪ2 | Конкурсна
засlдання l ком iсiяконку.рсноТ 

lKoМlcll ll7 .l l .2020 в I второ к 2-й.етапffi
вирIшення ситуацiйного завдання

о.цiнювання та прийняття
рlшення про допущення/
Недо.пущення до участi у З-ому
етапi конкурсу

Протокол ЛЬ3
зас iдан ня
ко н курс ноТ
ком iciT

Конкурсна
ком iсiя

l8.1 1.2020 | сереаа J-Ir tlall ltuHKypcy - пуOлlчна та
вlдкрита презентацiя
перспективного плану розвитку
Запорiзько1' загальноосвiтньоТ
школи I-III ступенiв Jrls l03
ЗапорiзькоТ MicbKoi рали
ЗапорiзькоТ областi
о.цiнювання та прийняття
рIшення про результати
публiчноi та вiдкритоi
презентацiт перспективного плану
розвитку закладу освiти

Протокол ЛЬ4
зас iдан ня
ко н курс ноi
ком iciT

Конкурсна
ком ic iя

l9,11.2020 ч етвер rrlлведення пlдсумкiв
_проведення конкурсу на посаду

пiдсумковий
протокол

Конкурсна
ком iсiя



директора Запорiзького
навчально-виховного комплексу
ЛЬ 42 Запорiзькоi MicbKoi ради
Запорiзькоi областi.
Визначення перемOжця

ко н l(ч Dcvп-л.,-

зас iдан ня
KoHKypcHoi
ком ic ii

20,1 1 .2020 п'ятни ця
_vпрrrJlruлнýння ре3УльТатiв l, II,
III.9тачiв конкурсу

|Призначенffi
l(oHKypcy на посаду директора
Запорiзького навчально -
виховного комплексу Лъ 42
Запорiзькоi м icbKoi радиЗапорiзькоi' областi .га укладанняз ним строкового трудового
договооч

Конкурсна
ком ic iя21.11.2020 субота

22.11.2020 недlля

понедiлок2з,l1 ,2020
24.11 .2020 BiBTopoK

Наказ про
пр из нач е ння,
строковий
труловий логовiр

Дирептор-
департаменту
освiти i науки
Запор iз bKoi
MicbKoT ради
Романчук С.Ю.

I
l


