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Засiдання конкурсноi KoMicii з проведення
конкурсу на зайняття вакантноi посади
директора Запорiзького навчаJIьно-виховного
комплексу J\b 19 Запорiзькоi MicbKoT ради Запорiзькоi областi

м. Запорiжжя

ГОЛОва KoнKypcнoi KoMicii - Пенчук IHHa Леонiдiвна - голова постiйноi KoMiciT з питань
освiти, науки, культури, туризму та спорту Запорiзькоi MicbKoi ради, депутат Запорiзькоi
MicbKoi ради;

секретар конкурсноi koMicii - Симаков Щенис олегович - член постiйноi koMicii з питань
освiти, науки, культури, туризму та спорту Запорiзькоi MicbKoi ради, депутат Запорiзькоi
мiськоI ради;

Члени KoнKypcнoi KoMicii:
Полу<iн Володимир Федорович - член постiйноi KoMicii з питань освiти, науки, культури,
туризму та спорту Запорiзькоi мiськоi ради, депутат Запорiзькоi Micbkoi ради;

Субота Галина CeMeHiBHa - заступник начальника вiддiлу дошкiльноi, зага-llьноi середньоi,
спецiалiзованоi освiти та з питань дiяльностi iнклюзивно-ресурсних центрiв управлiння
дошкiльноi, загальноi середньоi, позашкiльноi, професiйноi та вищоТ освiти ,.Щепартаменту
освiти i науки Запорiзькоi обласноi дерrкавноi адмiнiстрацii;

Панченко Василь Олександрович - головний спецiалiст вiддiлу дошкiльноi, загальноi
середньоТ, спецiалiзованоi освiти та з питань дiяльностi iнклюзивно-ресурсних центрiв
управлiння дошкiльнот, загалtьноi середньоi, позашкiльноi, професiйноi та вищоi освiти
щепартаменту освiти i науки Запорiзькоi обласноi державноi адмiнiстрацii;

Скляренко Анастасiя BiKTopiBHa - головний спецiалiст вiддiлу позашкiльноi, спецiальноi
та вищоi освiти управлiння дошкiльноТ, загальноi середньоi, позашкiльноi, професiйноТ та
вищоi освiти Щепартаменту освiти i науки Запорiзькоi обласноi дерrкавноi адмiнiстрацiТ;

.Щубiна Микола Володимирович - заступник голови Комунарськоi районноi органiзацii
Профспiлки працiвникiв освiти i науки УкраТни;

сукач Наталя Петрiвна - голова мiсцевого осередку м. Запорiжжя Всеукраiнськоi
громадськоi органiзацiТ кАсоцiацiя працiвникiв дошкiльноi освiти>;

ЩипрiаноВа Свiтлана ГеоргiiЪна - член громадськоi органiзацii кОб'еднання керiвникiв
закладiв загальноi середньоi освiти територiальноi громади MicTa Запорiжжя>.

Вiдсутнi: Полухiн В.Ф., Скляренко А.В., Субота Г.С.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проведення письмового тестування на знання законодавства Украiни у сферi загальноi
середньоi освiти кандидата на зайнятгя BaKaHTHoi посади директора Запорiзького
навчально-виховного комплексуJФ 19 Запорiзькоiмiськоiради Запорiзькоiобластi.
2. Пiдведення пiдсумкiв тестування.

СЛУХАЛИ:
По першому питанню порядку денного голову KoнKypcнoi KoMicii ПенчУК I.Л., ЯКа

нагадала, що конкурс на зайняття вакантних посад директорiв ЗапорiзьКОi гiмназii Мб
Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi та Запорiзького навчально-виховного
комплексу Ns 19 ЗапорiзькоТ MicbKoi ради Запорiзькоi областi та Запорiзькоi гiмназii М37 -

Запорiзькоi MicbKoi ради проводиться вiдповiдно до Положення про конкурс на пОСаДУ

керiвника закладу загальноi середньоi освiти комунальноi власностi територiальноТ

громади MicTa Запорiжхtя, затвердженого рiшенням Запорiзькоi MicbKoi РаДи вiд
27.О5.2О2О JS 35, наказiв департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради
вiд17.08.2021 Nч392rс/тр кПро tIроведення конк}рсу на зайнятгя BaKaHTHoi посади

директора Запорiзькоi гiмназii Nsб Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi облаСтi>,

}Ф393к/тр кПро проводення конкурсу на зайняття вакантноТ посади директора
Запорiзького навчаJIьно-виховного комплексу Ns19 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi
областi>, М 394rсlтр кПро проведення конкурсу на зайняття BaKaHTHoi посади директора
Запорiзькоi гiмназii Jt37 Запорiзькоi MicbKoi ради)). На пiдставi вивчення ПоДанИХ

документiв конкурсна комiсiя прийняла рiшення про доrrущення кандидата на зайнятгя

BaKaHTHoi посади директора Запорiзького навчально-виховного комплексу }lъ 19

Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi МОГИЛIНА Олександра ВолодимировиЧа ДО

участi у II етапi конкурсу - письмовому TecTyBaHHi на знання законодавства Украiни у
сферi загальноi середньоi освiти.

,Щокументи кандидатiв на зайняття BaKaHTHoi посади директора Запорiзькоi гiмназii
М б Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi Кузьменка B.I., Липського К.В.,
За;lевськоi Б.Ю. не вiдповiдають yмoBaJr,r конкурсу (протокол Jфl вiд 24.09.2021r засiДаннЯ

KoнKypcнoi KoMicii).
Запропонувала перейти до проведення письмового тестування.

(утримались>> - l,/
Головu Ko*rnypcHoi KoMicii нагада_па процедуру проведення I етапу конкурсу -

тестування на знання законодавства Украiни у сферi загальноi середньоi освiти.
Тестування скпадаеться iз 50 тестових завдаIIь, якi формуються iз загсuIьного перелiку
питЕlнь, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 19.05.2020 Jф654,

що мiстить 200 питань.
Кожне тестове завдання передбачае чотири варiанти вiдповiдей, лише один iз яких е

правильним.
Тестування проходить письмово не бiльше б0 хвuлuн у присутностi членiв KoMiciT.

Пiсля закiнчення часу, вiдведеного на складання тестування, проводиться перевlрка та
виставJuIються бали, а саме:

2 балu - якщо кандидат вiдповiв правиJIьно на 41-50 тестових завдань;

] баlt _ якщо кандидат вiдповiв правильно на2|-40 тестових завдань;

0 бшiв _ якщо кандидат вiдповiв правильно менше нiж на 20 тестових завдань.

Якщо кандидат за письмове тестування отримав 0 балiв, BiH не допускаеться до II
етапу конкурсу (вирiшення письмового ситуацiйного завдання) та вважаеться таким, що
не пройшов конкурс.

|, вiдкритим голосуванням :

(за) -
(проти) -



Запропонувала Могипiну О.В. обрати BapiaHT тестових завдань.

проведення письмового тестування здiйснюеться згiдно iз затвердженим у

Положеннi гtорядком.
пiсля закiнчення часу, вiдведеного на письмово тестування, члени конкурсноi koMiciI

приступили до оцiнювання вiдповiдей Могилiна О. В- 
Секретар конкурсноi koMicii Симаков Д.о. заносить до екзаменацiйноi вiдомостi

кiлькiсть набраних ба-тriв.

СЛУХАЛИ:
По другому питанню порядкУ деЕного голову KoнKypcнoi KoMicii , яка оголосила

р..улurчr" i .runy конкурсу - письмового тестування на знання законодавства Украiни у
сферi зага.tlьноi середньоi освiти.

Кандидат на зайнятгя BaKaHTHoi посади директора Запорiзького навчально-виховного

комплексу Ns 19 Запорiзьr5оi мiськЕglли Запорiзькоi областi Моryшiн.QВ. отримав за

письмове тестуванн" /У ба_пiв (Цтравильних вiдповiдей). !-а4 Dt2rZra--
Внесла пропозицiю допустИти МогиЛiна олександра Вdзtодимировича до II етапу

конкурсу (письмового вирiшення ситуацiйного завдання).
Голосувqдл вiдкритим голосуванням:
(за)) - о
<<пDоти;-- О
ny"p^.*r*TP_
ВИРIШИЛИ:

,щопустити Могилiна Олександра Володимировича, кандидата на зайняття вакантнот

посади директора Запорiзького навчально-виховного комплексу Nч 19 Запорiзькоi MicbKoi

ради Запорiзькоi областi, до II етапу конкурсу (письмового вирiшення ситуацiйного

завдання), який вiдбудеться 06. 1 0.202 1.

Голова конкурсноi KoMiciT

Секретар KoнKypcнoi KoMicii

Члени конкурсноi KoMicii
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