
ПРОТОКОЛ № 2

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

директора Запорізької початкової школи «Еврика» Запорізької міської ради

м. Запоріжжя 28.12.2021

Склад конкурсної комісії:

Голова конкурсної комісії:

' ПЕНЧУК Інна - голова постійної комісії з питань освіти, науки, культури, туризму та 
спорту Запорізької міської ради, депутат Запорізької міської ради;

Секретар конкурсної комісії:

СИМАКОВ Денис - член постійної комісії з питань освіти, науки, культури, туризму та 
спорту Запорізької міської ради, депутат Запорізької міської ради;

Члени конкурсної комісії

ПОЛУХІН Володимир - член постійної комісії з питань освіти, науки, культури, туризму 
та спорту Запорізької міської ради, депутат Запорізької міської ради;

СУБОТА Галина - заступник начальника відділу дошкільної, загальної середньої, 
спеціалізованої освіти та з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів управління 
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту 
освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації;

ДОНЧИК Юлія - головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої, 
спеціалізованої освіти та з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів управління 
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту 
освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації;

КОРНІЄНКО Геннадій - головний спеціаліст відділу позашкільної, спеціальної та вищої 
освіти управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої 
освіти Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації;

ДУБІНА Микола - заступник голови Комунарської районної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України;

СУКАЧ Наталія - голова місцевого осередку м. Запоріжжя Всеукраїнської громадської 
організації «Асоціація працівників дошкільної освіти»;

ЦИПРІАНОВА Світлана - член громадської організації «Об’єднання керівників закладів 
загальної середньої освіти територіальної громади міста Запоріжжя».



Відсутні:

ПОРЯДОК ДЕННИМ:
1. Проведення письмового тестування на знання законодавства України у сфері загальної 
середньої освіти кандидатами на зайняття вакантної посади директора Запорізької 
початкової школи «Еврика» Запорізької міської ради .
2. Підведення підсумків тестування.

СЛУХАЛИ:
По першому питанню порядку денного голову конкурсної комісії ПЕНЧУК Інну, 

яка нагадала, що конкурс на зайняття вакантної посади директора Запорізької початкової 
школи «Еврика» Запорізької міської ради проводиться відповідно до Положення про 
конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності 
територіальної громади міста Запоріжжя, затвердженого рішенням Запорізької міської 
ради від 27.05.2020 № 35, наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 
04.11.2021 №525 к/тр «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора 
Запорізької початкової школи «Еврика» Запорізької міської ради». Для участі у конкурсі 
подали заяви три кандидати. На підставі вивчення поданих на конкурс документів 
конкурсна комісія прийняла рішення про допущення ЗУБ Лариси Вікторівни, 
КРАВЧЕНКО Оксани Михайлівни та ПЕТІК Юлії Олександрівни до участі у конкурсному 
відборі (протокол №1 від 13.12.2021 засідання конкурсної комісії).

Голова конкурсної комісії акцентувала увагу на тому, що конкурсний відбір буде 
проходити в три етапи.

Нагадала процедуру проведення І етапу конкурсу - тестування на знання 
законодавства України у сфері загальної середньої освіти. Тестування складається із 50 
тестових завдань, які формуються із загального переліку питань, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 №654, що містить 200 питань.

Кожне тестове завдання передбачає чотири варіанти відповідей, лише один із яких 
є правильним.

Тестування проходить письмово не більше 60 хвилин у присутності членів комісії. 
Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться перевірка та 
виставляються бали, а саме:
2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 41-50 тестових завдань;
1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 21-40 тестових завдань;
0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 0-20 тестових завдань.

Кандидати, які під час тестування отримали 0 балів не допускаються до вирішення 
письмового ситуаційного завдання та вважаються такими, що не пройшли конкурсний 
відбір.

Запропонувала перейти до проведення письмового тестування.
Проведення письмового тестування здійснюється згідно із затвердженим у 

Положенні порядком.
Після закінчення часу, відведеного на письмове тестування, члени конкурсної 

комісії приступили до оцінювання відповідей ЗУБ Лариси Вікторівни, КРАВЧЕНКО 
Оксани Михайлівни, ПЕТІК Юлії Олександрівни.

Секретар конкурсної комісії СИМАКОВ Денис заносить до екзаменаційної 
відомості кількість набраних конкурсантами балів.

СЛУХАЛИ:
По другому питанню голову конкурсної комісії ПЕНЧУК Інну, яка оголосила 

результати І етапу конкурсу - письмового тестування на знання законодавства у сфері 
загальної середньої освіти.

ЗУБ Л.В. отримала за письмове тестування бали (неправильних відповідей).



КРАВЧЕНКО О.М. отримала за письмове тестування бали (л 7 правильних 
ВІДПОВІДеЙ). л .„•

ПЕТІК Ю.О. отримала за письмове тестування <?С^бали (У - правильних 
відповідей).

Внесла пропозицію допустити ЗУБ Л.В., КРАВЧЕНКО О.М., ПЕТІК Ю.О. до II 
етапу конкурсу (письмового вирішення ситуаційного завдання).
Голосували відкритим голосуванням:
«за» - ______ Е ' ____________
«проти» -_____ Z ___________
«утримались»- &
ВИРІШИЛИ:

Допустити ЗУБ Ларису Вікторівну, КРАВЧЕНКО Оксану Михайлівну, ПЕТІК 
Юлію Олександрівну до II етапу конкурсу (письмового вирішення ситуаційного 
завдання).

Голова конкурсної комісії 
Секретар конкурсної комісії 
Члени конкурсної комісії

Інна ПЕНЧУК
Денис СИМАКОВ 

Володимир ПОЛУХІН 
Галина СУБОТА 
Юлія ДОНЧИК 
Геннадій КОРНІЄНКО 
Микола ДУБІНА 
Наталія СУКАЧ 
Світлана ЦИПРІАНОВА


