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засiдання конкурсноi koМicii з проведенfiя конкурсу Еа зайнятгя

посад директора, практичних психологiв, KoHcyпbTaHTiB комунаJIьноi установи
кщентр проф..iйrо.о розвитку педагOгiчних працiвникiв) Запорiзькоi Micbkoi ради

.

таконсультантiвйоговiдокремлонихструктурнихпiдроздiлiв

м. Запорiжхся
Склад KOHKypcHoi KoMicii:

26.|0.2020

ЗайцеВ В'ячеслаВ олексiйоВич - голоВа постiйноi KoMiciT з питань освiти, науки, культури,
туризму та спорту Запорiзькоi мiськоi рали; голова конкурсноi KoMiciT;

Губiна Оксана Олександрiвна - депутат Запорiзькоi MicbKoT ради;
ГIолухirr Володимир ФедоровиLI - депутат ЗапорiзькоТ MicbKoT ради;

BiTtcoBcbka Наталiя Володимирiвна - заступник директора департаменту - начальник
науки Запорiзькоi MicbkoT ради;
управлiння з питань розвитку оовiти департаменту освiти i
IBaHoBa Вiкторiя BiKTopiBHa - заступник директора департаменту - начаJIьник вiддiлу
органiзачiйноiъа кадровоi роботи департаменry освiти i науки Запорiзькот мiськоi ради.
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Вiдсутнi: 2rр21 а€

I

осiб

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
l. Проведення перевiрки на знання законодавства у галузi освiти, дер}кавних стандартiв,
нацiьна-тlьних рамок квагliфiкацii та iнших нормативно-правових akTiB у сферi освiти
(письмове тестуваIrня) претендентiв на зайнятгя посад директора, практичного психолога,
консультанта комунальноi'установи KI]eHTp професiйного розвитку пелагогiчних працiвникiв>
Запорiзькоi мiськоi ради та консультантiв його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
2. Пiдведення пiдсумкiв письмового тестування.

СЛУХАЛИ:

питанню
По першому
Зайцева В'ячеслава олексiйовича, голову конкурсноi KoMicii, який наголосив, що
конкурс проводиться вiдповiдно до Закону Украiни кПро повну загЕIльну середню ocBiry>,
посйови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи Ns 672 вiд29.О7.2020 к.Щеякi питання професiйного
Запорiзькоi Micbkoi ради вiд
розвитку педагогiчн"* ,rрuцi"t rкiu>, на виконання рiшення
26.о8.2о20 J\b65 <<Про створоння комунальноi установи кЩентр професiйного розвиткУ
педагогiчНих працiВникiв> ЗЪпорiзькОТ мiськоi ради), наказiв департаменту освiти i науки
ЗапорiзькоТ MiciKoi рали вiл |4.о9.2о20 Nч 753кlтр кПро проведення конкурсу на зайнятгя
посад директора комуна_пьноi установи <Щентр професiйного розвитку педагогiчних
працiвникiв> Запорiзькоi MicbKoi РаДи>, вiд 14.09.2020 N9 154к/тр кПро проведоння конкурсу
на зайнятт" поauд коЕсупьтантiв та практичних психологiв комунапьноi установи кЩентр
професiйНого розвит*у.r.дu.о.iчних працiвникiв> Запорiзькоi MicbKoi ради та консультантiв
його вiдокремлених структурних пiдрозлiлiв>>, затвердженого Порядку про конкурс на посаду
професiйного
директора, i"."* п"дu.о.iчrих .праuiвникiв комунальноi установи KI]eHTp
розвитку педагогlчних працвникlв) Запорiзькоi мiськоi Ради.
Умови конкурсу були оприлюдненi 1б вересня 2020 рокУ на офiцiйномУ сайтi
запорiзькоi мiськоi'ъuд" ,u сайтi департаменту освiти i науки Запорiзькот мiськоi Ради.
Конкурс проводить ся в 2 етапи:
I етап - проведення перевiрки знання законодавства у гагrузi освiти, державних стандартiв,
ква_тriфiкацii та iнших нормативно-правових akTiB у сферi освiти
Нацiональних

рамок

(письмове тестування);

II етап - проведення перевiрки професiйних компетентностей (спiвбесiда з обговоренням

мотивацiйного листа кандидата).
публiчна та
III етап
,щля кандидатiв на посаду директора Щентру проводиться
вiдкрита презентацiя перспективного ппану розвитку комунальнОi УСТаНОВИ KIf,eHTP
професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв> Запорiзькоi MicbKoi ради,
На пiдставi рiшення конкурсноi KoMicii вiд 09.10.2020 (протокол Ns 1) до ylacTi у
KoHKypci на зайняття посади директора, практичних психологiв та консультантiв комунальноi
установи <Центр професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв> Запорiзькоi MicbKoi ради
допущено 12 кандидатiв; на зайняття посад консультантiв вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв Щентру допущено 20 кандидатiв.
Список осiб, дотryщених до pacTi у KoнKypci, оприлюдноний на офiuiйному сайТi
Запорiзькоi MicbKoi ради та сайтi департчtIчIенту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради.
Зайцев В.О. наголосив, що з урахуванням епiдемiчноi ситуацii, конкурсЕа комiсiя та
учасники конкурсу працюють в умовах дii карантину i необхiдно дотримуватись Bcix вимог
(застосування iндивiдуt}льних засобiв захисту та дотримання дистанцii). З метою запобiгання
поширенню KopoHaBipycy та гострих респiраторних захворювань вирiшено проВоДити
письмове тестування по групах. Перша група - кандидати на зайняття посади директора,
практичних психопогiв та консультантiв Щентру; друга група - консультанти вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв Щентру .
Дпя подальшоi роботи конкурсноi KoMicii Зайцев В.О. запропоЕував обрати секретаря
конкурсноi KoMicii.
ВИСТУПИВ: Полухiн В.Ф., який запропонрав обрати секретарем KoHKypcHoi KoMicii IBaHoBy
Вiкторiю BiKTopiBHy.
Голосували:
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Секретарем конкурсноi KoMicii обрати IBaHoBy Вiкторiю BiKTopiBHy.

ВИСТУПИЛА:

IBaHoBa В.В., секретар конкурсноi KoMicii, яка нагадала про трива.пiсть та процедуру
проведення тостування на знання законодавства у галузi освiти, державних стандартiв,
сферi освiти.
Нацiональних рамок квалiфiкацii та iнших нормативно-правових aKTiB
перелiкУ
iз
загального
якi
(mрudцяиь)
тестових
завдань,
Тестування мiстить З0
формуються
(чоmuри)
варiанти
питань, що мiстить l50 питань. Кожне тестове завдання передбачае 4
не
бiльше
письмово
проходить
Тестування
яких
правильний.
BapiaHT
з
один
лише
вiдповiдей,
60 хвtлluн у присутностi членiв KoнKypcнoi KoMicii.
Запропонувчrла кандидатам на зайняття посади директора та iнших педагогiчних
працiвникiв Щентру ознайомитись з тестовими завданнями, бланком листа вiдповiдей на
TecToBi завдання та приступити до виконання письмового тестування.
Проведення письмового тестування здiйснюеться згiдно iз затвердженим Порядком.
Кандидат на зайнятгя посади директора Центру виконуе TecToBi завдання за бiлетом М У ,
, каНДиДаТи
кандидати на зайняття посади практичного психолога Щентр,у - за бiлетом М
посади
на
зайняття
кандидати
JФ
на зайняття посади консультанrь Ц""rру за бiлетом
консультанта вiдокремленого структурного пiдроздiлу Щентру - за бiлетом Jф "jпiсля закiнчення часу, вiдведеного на письмове тестування, чпони конкурсноi koMicii
приступили до оцiнювання вiдповiдей. Секретар конкурсноi KoMicii IBaHoBa В.В. нагаДала
критерii оцiнювання письмового тестування:
За вiдповiдi на TecToBi питання виставляються бали:
2 балu - кандидатам, якi вiдповiли правильно на 26-30 тестових завдань;
1,5 балu - кандидатам, якi вiдповiли правильно на2|-25 тестових завдань;
] бал - кандидатам, якi вiдповiли правильно на 15-20 тестових завдань;
0,5 балiв - кандидатам, якi вiдповiли правильно на 10-14 тестових завдань;
0 балiв - кандидатам, якi вiдповiли правильно на 0-9 тестових завдань.
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кандидати, якi пiд час тестування отримали

0

балiв не допускаються до перевiрки

конку_рс'--_.-л--л1.
...
професiйних компетентностей та вважаються такиМИ, Що не пройшли
' ilian" закiнчення оцiнювання письмового тестування, секретар конкурсно1 .,л,.:,
комlс11
тестування (кiпькiсть набраних
заносить до екзаменацiйноi вiдомостi результати письмового

балiв):

коваленко Тетяна Михайлiвна Божко Ганна Валерiiвна Кременецька Любов Володимирiвна Нiколенко Iрина Олександрiвна Бараннiкова Людмила Ярославiвна Бурлака Лариса Анатолiiвна ,Щолгорукий Павло Юрiйович Нагорнова Iрина CeMeHiBHa Немчин BiKTop Вiкторович Ряпiсова Наталя BiKTopiBHa Стрiлець Лариса Анатолiiвна Яновська Людмила Олександрiвна Алимова Тетяна Сергiiвна Атюшева Ната.пiя Миколаiвна Бабак Олена BiKTopiBHa Бiцюта Опьга СавелiiЪна Бучик Ганна Володимирiвна Гавришева Алла Валерiiвна Горлiнська Iрина Валерiiвна Гулимчук Юлiя Василiвна _
Гурська Олександра Сергiiвна ,Щругова Iрина Борисiвна Лисенко ДарОя Властимирiвна Полевая Марина BiKTopiBHa Пулак Катерина Iванiвна Соколенко Свiтлана Леонiдiвна Тарновська Ярослава Степанiвна Тедеева Свiтлана Валерiiвна Тертишна Лiдiя Олексiiвна -

Ухналь ОленаБорисiвна,

Щикiна Галина Миколаiвна
Яценко Оксана Михайлiвна
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СЛУХАЛИ:
По другому питанню Зайцева В.О., голову конкурсноТ KoMiciT, який запропонував

галузi
пiдвести пiдсумки I етапу конкурсу - письмового тестування на знання законодавства у
нормативноiнших
та
освiти, державних стандартiв, Нацiональних рамок квалiфiкацii
правових aKTiB у сферi освiти.

ВИСТУПИЛА:

IBaHoBa в.в., секретар конкурсноi KoMicii, яка оголосила результати rrисьмового
тестування.
За резулЬтатамИ письмового тестування на знання законодавства у галузi освiти,
та iнших нормативно-правових aKTiB
державниХ стандартiВ, НацiонаЛurrr* puroK квалiфiКацii
у сферi освiти:
осiб:'
на 26-ЗО тестових завдань
осiб;
завдань
тестових
на 2|-25
осiб;
на 15- 20 тестових завдань
0
осiб;
завдаЕь
тестових
10-14
на
осiб.
на 0-9 тестових завдань
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ВИРIШИЛИ:

листа) допускаються
лругого етапу конкурсу (спiвбесiди з обговоренням мотивацiйного
учасникiв конкурсу.
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ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):
(за) (проти>

-

(утримались)

-

Голова копкурсноi KoMicii
Члени конкурсноi KoMicii:

В.О.Зайцев

О.О.Губiна
В.Ф. Полухiн
Н.В. BiTKoBcbKa
В.В. IBaHoBa

