
ПIДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ
засiдання KoнKypcHoi KoMicii з проведення конкурсу на зайняття

_УОСаД ДИРеКТ9ра, практичних психологiв, консультантiв комунtшьноi установи
кщентр професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв> Запорiзькоi мiськоi радита консультантiв його вiдокрепdлених структурних пi}роздiлiв

м. Запорirкжя

Склад KoHKypcHoi KoMicii:

зайцев В'ячеслав олексiйович - голова постiйноi koMicii з питань освiти.
туризму та спорт)/ ЗапорiзькоТ мiськоi ради; голова конкурсноТ KoMicii;

губiна оксана Олександрiвна - депутат Запорiзькоi MicbkoT ради;

Полухiн Володимир Федорович - депутат ЗапорiзькоТ MicbKoT ради;

BiTKoBcbKa I-Iаталiя Володимирiвна - заступник диреIсора департаменту - начальник
Управ-тtiння З ПиТанЬ роЗВиТкУ освiти департамёнтУ освiтй i наУки зu"оf;зu*оТ мiськоi;р 

^дi; 
'

IBaHoBa liкторiЯ BiKTopiBHa - заступниК директора депар-таментУ - начаJIьник вiддi.lrу
органiзацiйноi та кадровоi роботи департаменту Ьсвiтй i науки'Запорiiiкоi,i;;йi;;; .",^^"

|Iрисутнi: { ( п Ь,,lпаJ ociB
бlдсутнl: lt a"tl ас-

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:

1. Пiдведення пiдсумкiвконкурсу напосадидиректора, практичних психологiв, консультантiв
::Y{:ТrЗ УСТаНОВИ КЩеНтр._пРофесiйного розвитк:у педагогiчних працiвни-i;;; Зil;rзiкот
MtcbKot ради та консультантiв його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
2. Визначення переIvIожцiв конкурсу.

СЛУХАЛИ:
По першому питанню:

Зайцева В'ячеслава олексiйовича, голову KoнKypcнoi KoMicii, який наголосрIв, щоконкурС проводивСя вiцповiдно дО рilтlення Запорiзькот йiЪькоТ ради NчЪ5 вiд ZО.ОВ.Zбrб-пГiро
3Зlry::i,П9_УI:Ч"IОТ УСТаНОВИ КЩентр професiйного розвитку педагогiчних прuцГ""r*iuuJапорlзькОl Mlcbкol ради), наказiВ департапdенту освiти. i науки Запорiзькоi мiськЪi ради вiд14.09.2020 JФ 753кlтр пЦро проведення конкурсу на зайняЙ цо.uдЙ'дЙЪ.пrора KoMyHaltbHoi
УСТаНОВИ lЦ:ТrР_"ЦФесiйноф розвитку педаЬгiчних працiвн"кi">ЭаЙЁЙ;i;i;;;6i^Й;;",
вiд 14,09.2020 М 7л54rсlтр кПрЬ проведення кочкурсу-па зайнятт" поёад консультантiв тапрактичних психоло_пв комунtшьноi установи кщентр професiйного розвиr*у педа.огiчнихпрацiвникiв> ЗапорiзькоТ MicbKoi ради та консультаЪriЁ и-й 

-"йо*i.rпених 
структурнихпiдроздiлiв>. Bcboio у KoHKypci взrли участь З2 кiндидата.

Конкурс проводився в 2 етапи:
I етаП - проВедеЙня перевiРки знання r,'11-о1l9дuuства у галузi освiти, державних,стандартiв,нацiонzulьних рамок, ква;liфiкаuii та iнших нормативно-правових akTlB у сферl освlти(письмове тестування);
II етап -..проведення перевiрки професiйних компотентностей (спiвбесiда з обговоренняммотивацiйного листа кандидата).

,ЩЛЯ КаНДИДаТа На ПОСаДУ ДИРектора Щентру проводиться III етап - публiчна та вiдкпитапрезентацiя перспективного плану !озвитку *ory"arrun oT устано;; ,,(.;;р 
^;р;ъ;##;."

розвитку педагогiчних працiвникiв> Запорiзькоi Miibkoi ради.Результати _проведення письмового тестування затвердженi рiшенням конкурсноiKoMicii вiд26.I0.202б (пр_оmокол М 2 dоdаеmься). '
. Результати спiвбесiди затвердженi рiшеrr"", конкурсноi KoMicii вiд 28.10.2020(проmокол NЬ 3 dоdаеmься).

л,...л___|!:Y_{:]1ТУ 
ПУбЛiЧirОi Та вiдкритоТ презентацii _птщl розвитку Щентру затвердженi

рlшенням.конкурсноi KoMicii вiд29.10.2020 ftфоmокоi М 4 didаЪmься).'
ОЦiНЮВаННЯ ЗНаННЯ 3аКОНОДаВства у iЙузi освiти, державних стандартiв, нацiона_гrьних

РаМОК КВаЛiфiКаЦii Та iнших нормативно-правових aKTiB i;d;рiЪ;;irЙТ*fr"тr" у;Ф;рi ;;;i;",оцiнюванНя спiвбесiДи та презёнтацii,r.рЁ.r"*Й"о.о 
"о*у розвитку Щентру здiйснювалось

29.10.2020

науки, культури,



згiлно iз затвердхсениI\,{и критерiями оцiнювання.
ВИСТУIlИВ:

Голосува.пиJвiдкритиI\d голосуванням) :

(за) - _ ,ё (r'э,ар l.,,, 
,,(ПРОТИ)- .q(.".,'_

(утримались> - р7Ыi J
виirIшили: *,---т,--,-,?*

Секретарем конкурсноi KoMicii обрати IBaHoBy Вiкторiю BiKTopiBHy та приступити до
пiдрахункiв набраних кожним кандидатом балiв.
ВИСТУПИЛА:

IBaHoBa В.В., секретар KoнKypcHoi KoMicii, яка звернула увагу членlв конкурсно1 Koмlcll,
що загальна кiлькiсСь бЙiв кандидата визначаеться шляхом додавання ба-тliв, виставлених
кожному кандидату за результатамч оцiнюЬання перевiркч.lнанg: законодавства у галузi
освiти, державних "станларliв, 

Нацiональних рамок, квщiфiкацii та iнцтих нормативно-
правових aKTiB у сферi освiти (письмове тестування); оцiнювання перевiрки професiйних
компетентностей (спiвбесiда з обговоронням мотивацiйного листа кандидата) та оцiнювання
през_е_нтацii перспекти.вного.чIану розвитку - для кандиджа на посаду директора Ц."rру.

Члени KoHKypcHoi KoMiciT прЙступили до визначення загальноi кiлькостi балiв кожного
претендента.- 

Секретар конкурсноТ KoMicii'. Ьанова В.В. заносить до екзаменацiйноi вiдомостi та
пiдсрлкового протокоJry загальний бал кожного учасника конкурсу.
СЛУХАЛИ:

По другому питанню Зайцева В.О., голову KoнKypcHoi KoMicii, який оголосив результати
проведення конкурсу на посади директора, практичних психологlв, . консультанпв
кЬмунальноi устанЙи кЩентр. професiйяого розвитку педагогiчних |рачiвникiв> Запорiзькоi
MicbKoT ради та консультантiв його .вiдокремл9чит_ 91ру5турних, пiдроздiлiв та визначити
переможцiв конкурсу (екзаменацiйнi BidoMocmi М1- Ns4 dоOаюmьсф.- 

На пiдставi поданих документiв, результатiв письмовоi перевiрки знання законодавства у
галузi освiти,.державних стандартiв, Нацiональних рамок цвалiфiкацii та iнших.н,ормативно-
правових aKTiB у сферi освiти, р.езультатiв спiвбесiди з обговоренням мотивацiйного листа
кандидата, перегляду презентац11 визнати переможцями конкурсу на посади директора,
практичних психологiв, консультантiв комунальноТ установи кЩентр.про.фесiйного розвитку
педагогiчних працiвникiв> Запорiзькоi MicbKoi ради та консультантi1 його вiдокремлених
структурних пrдрозлiлiв 3/ канлидата (спuсок перел4осюцiв конкурсу dоdаеmься).

ЗЫцев В.О. запропонував рекомендувати департаменту освiти i науки ЗапорiзькоI
мjськоi ради призначити переможцiв конкурсу на вiдповtднl посади комунальноl установи
<L{eHTp професlйного розвитку педагогiчних прачiвникiв> Запорiзькоi MicbKoi ради як таких,
що пройшли за конкурсом.
ГОЛОСУВАЛИ (вiлкритим голосуванням) :

Полухiн В.Ф., який запрQпонував перейти до визначення загаJIьноi Цлъкостi набраних
кожним кандидатопл баrriв та обрати секретарем конкурсноi KoMicii IBaHoBy В.В.

(за) -(проти)- t2'/tlzl".и l
(утримались) - с;*Тtrё )
ВИРIШИЛИ:

Рекомендувати департаменту освiти i науки Запорiзькоi мiськоi.ради призначити
переможцiв конкурсу на посади директора, практичних психологiв, . консультантiв
комуна_гlьноi установЙ кЩентр професiйноiо роiвитку педагогiччих працiвникiв> Запорiзькоi
MiciKoT ради ia консультантiв його вiдокремлених структурних пiлроздiлiв згЦно злП_орядком
проведення конкурсу, затвердженим рiшенням Запорiзькоi MicbKoi ради J\Ъ65 вiд 26.08.2020
Kilpo створення 

- 
комуна_шiноI установи <I_|eHTp профе_g;iйного розвитку педагогiчнихкПро створення комуна-гlьноТ установи <Щентр йного розвитку педагогiчних

працiвникiв> Запорiзькоi MicbKoi ради>.

Голова KoнKypcнoi KoMicii В.о.Зайцев

О.О.Губiна

В.Ф. Полухiн

Н.В. BiTKoBcbKa

В.В. IBaHoBa

Члени конкурсноi KoMicii:



Додаток
до пiдсумкового протоколу
засiдання конкурсноi koMicii
чtд 2ý,J-O,-!-I2Z0*

Список перемоясцiв конкурсу на посади директора та iнших педагогiчних працiвникiв
комунальноi установи <L\eHTp професiйного розвитку педагогiчrrих працiвникiв> ЗапорiзькоТ
MicbKoT ради та його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв

N9

з/п
Назва посади Прiзвишде, iм'я, по батьковi переможця

конкурсу

1 Щиректор комунальноi установи кЩентр
професiйного розвитку педагогiчних
працiвникiв> Запорiзькоi MicbKoi ради

коваленко Тетяна Михайлiвна

2 Практичний психолог комунальноТ установи
<Центр професiйного розвитку педагогiчних
працiвникiв> Запорiзькоi MicbKoi ради

Божко Ганна Валерiiвна
Кременецька Любов Володимирiвна

J Консультант комунальноi установи <Щентр
професiйного розвитку педагогiчних
працiвникiв>> ЗапорiзькоТ MicbKoT ради

Бараннiкова Людмила Ярославiвна
Бурлака Лариса Анатолiiвца
Долгорукий llавло Юрiйович
нагорнова Iрина Семецiвна
Немчин BiKTop Вiкторович
Ряпiсова Наталя BiKTopiBHa
Стрiлець Лариса АнатолiТвна
Яновська Людмила Олександрiвна

4 Консультант вiдокремленого структурного
пiдроздiлу Вознесенiвського району

Бабак Олена BiKTopiBHa
Гудимчук Юлiя Василiвна
Другова Iрина Борисiвна

5 Консультант вiдокремленого структурного
пiдрозпiлу Щнiпровського району

Бiцюта ольга Савелiiвна
Гордiнська Iрина ВалерiiЪна
Полсвая Марина BiKTopiBHa
цикiна Галина Миколатвна

6 I(онсультант вiдокремленого структурного
пiлрозлiлу Заводського району

Алимова Тетяна СергiТвна
гавпишева Алла Валерiiъна
Лисенко Дар'я Властимирiвна

,7 Консультант вiдокремленого структурного
пiдооздiлу Комунарського району

Гурська Олександра Сергiiвна

8 Консультант вiдокремленого структурного
пiдроздiлу Олександрiвського району

Пудак Катерина IBaHiBHa

Соколенко Свiтлана Леонiдiвна
Ухналь Олена Борисiвна

9 Консультант вiдокремленого структурного
пiдроздiлу Хортицького району

Буцик Ганна Володимирiвна
Тёдеева Свiтлана ВшrерiiЪна
яценко оксана Михайлiвна

l0 Консультант вiдокремленого структурного
пiдроздiлу '[ 

I lggqgнцiggького району

Атюшева Ната.lliя Миколатвна
тарновська Ярослава Степанiвна
Тертишна Лiдiя ОлексiТвна



ЕltзАм ЕI]АttlЙI,IА вIдом ICTЬ J\ъ 1

проведе1,1ня пись]\4овоI.о тес1ування, спiвбесiди та презентаl{iТ перспективного пJlану розвитк)/ комунальноТ

усl.анова Kl_\eHTp професiйного розвитку tlедагогiчнIлх працiвникiвli ЗапорiзькоТ MicbKoT ради

кандltдатlв FIa посаду директора l]eHTpy

TecToBi завдання Спiвбесiда з

обговоренням
мотивацiйного

листа

Серелнiй
бал за

презен,гацirо

та надання

вiдповiдей

на питання

Зага.llьна

сума
балiв

N,,

з/п

Прiзвиuде, iм'я,
по батьковi претендента на посаду

директора Щентру

кiлькiсть балiв за
вiдповiдi на TecToBi

питання

Середнiй бал за

результатами
спiвбесiди

l Ковал etl l<o "I'еr,я tta It4 ихайлiвна
,,

/v /. л,/

Г'олова конкурсноТ KoMiciT

Члени KoHKypcнoi KoMicii:

В.о,Зайцев

О.О.Губiна

В.Ф. Полухill

Н.В. BiTKoBcbKa

В.В. IBaHoBa



liltзАп,I ЕнАцIЙнА вIдомIс,гl, л} 2

Ilроведення письмового тестування та спiвбесiди з кандидатами на посаду практичного психолога

комунальнOт ycTaнoBl4 ([{ентр професiЙного розвитку педагогiчнI,1х праtliвникiвD Запорiзы<оТ t\,licbKoT ради

лi
,}/п

ГIрiзвlлrrlе, iм'я,
по батьковi претеttдента на посаду

пракr,ичного психолога l-(eHT;ry

Тес,говi завдання Спiвбесiда з обговоренням
мотивацiйного листа

Загальна сума

балiв

I(iльl<iсть ба-пiв за
вiдповiдi на TecToBi

пи,гання

Серелнiй бш за

результатами спiвбесiди

1 Божttо ['анна tsалерiТвна aV м
2 Кременечька J [юбов Володимирiвна I

fu k /l

аJ [{iKorreHKo [рина ОлеIссанлрiвна l,ý 4

I-олова конкурсноi ltомiсii

Члени конкурсноi KoMiciT:

В.о.Зайцев

О.О.Губiна

R.Ф. IIолухiн

[{.В. BiTKoBcbKa

В.В. IBaHoBaй:

СJ-Ы,-*-,rzwг



ЕItзАмЕнАцIЙIrА вIlцомIсть лъ 3

проведеtIllя письl\4ового тесl,ування,га спiвбесiд1-1 з кандl{дата]\,tt{ на посаду I(онсультанта комунаJIьноТ

yc1aHOB14 ([{ентр професiйного розвитку пелагогiчних працiвникiв)l ЗагIорiзысоi MicbKoT ради

Ng

з/п

flрiзвичtе, iм'я,
по батьковi претендента на посаду

консультанта L(eHTpy

TecToBi завлання Спiвбесiда з

обговоренням
рrотивацiйного

листа

Загальна сума
балiв

кiлькiсть балiв за
вiдповiдi на TecToBi

питання

Серелнiй бал за

резул ьтатам и

спiвбесiди

1 Бараннiкова JIюдмила Ярославiвна ,L а,

2 Бурлака Лариса Анатолiiвна 1 /,/ ц
1J Долгорукий Павло Юрiйович J //
4 Нагорнова Iрина CeMeHiBHa J ./,' ц
5 Немчин BiKTop Вiкторович 2 L lt
6 Ряпiсова Наталя BiKTopiBHa l, ,
7 Стрiлець Лариса Анатолiiвна J л,/
8 яIновська Люлмила олександрiвна L J/

I-олова конкурсноТ KoMicii

LIлени конкурсноi lcoMicii:

В.о.Зайцев

О.О.I'убiна

В.Ф. ГIолухiн

Н.В. BiTKoBcbKa

В.В. IBaHoBa



ЕкзАмЕнАцIЙнА вIдомIсть 
"]tlъ 4

проведення письмового тестування та спiвбесiди з кандидатами на посаду консультанта вiдокремленого
структурного пiдроздiлу Вознесенiвського, ,Щнiпровського, Заводського, Комунарського, Олександрiвського,

Хортицьког0, Шев.lенкiвського районiв комунальноi установи
<I {eHTp професiйного розвитку педагогiчних працiвникiвl> ЗапорiзькоТ MicbKoi ради

лlь

з/п
прiзвище, iм'я, по батьковi претендента на

посаду консультанта вiдокремленого
структурного пiдроздiлу

TecToBi завдацня Спiвбесiда з

обговоренням
мотивацiйного

листа

Загальна сума
балiв

кiлькiсть балiв за
вiдповiдi на TecToBi

питання

Середнiй бал за

результатами
спiвбесiди

Вознесенiвський район
l Бабак Олена BiKTopiBHa /,I aV 3,,
2 Гулимчук Юлiя Василiвна 4

Z/ "l, ц
J Щругова Iрина Борисiвна /,г l/ 3,г

Днiпровський район
l Бiцюта ольга Савелiiъна 1,5 l в,,
2 Гордiнська Iрина ВалерiiЪна /,ý /v 3,5-
з Полсвая \4арина BiKTopiBHa L k 1

l l Гурська Олександра СергiiЪЙ q lм ц
1 /, ц
2 Соколенко Свiтлана Леонiдiвна о

ZJ J,' ц
з Ухналь Олена Борисiвна ? /v lt4

Хортицький районl l Буцrк Ганна Володимирiвна ? L ц
2 тедеева Свiтлана Валерiiвна 1, /, ц
J Яценко Оксана Михайлiвна 4 /. 3

Шевченкiвський районl | Атюшева Наталiя Миколаiвна |,ý "U 3,г
2 Тарновська Ярослава Степанiвна -t,г J, 3,5-
J Тертишна Лiдiя ОлексiiЪна ? t/ ц

Голова конкурсноi KoMicii

Члени KoнKypcнoi KoMiciI:

В.о.Зайцев

О.О.Губiна

В.Ф. Полухiн

Н.В, BiTKoBcbKa

R.В. IBaHoBa


