
протоItол Nь 3
засiдання KoнKypcнoi KoMicii з проведення конкурсу на зайняття

вакантних посад директорiв Iнклюзивно-ресурсних центрiв MicTa Запорiжжя
департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради

м. Запорiжжя 10.08.2021

Склад конкурсноi KoMiciT:

ЗайцеВ В'ячеслаВ олексiйоВич - голоВа постiйноi KoMicii з питань освiти, науки, культури,
туризму та спорту ЗапорiзькоТ MicbKoT ради, голова конкурсноi KoMicii;

IBaHoBa Вiкторiя BiKTopiBHa - заступник директора департаменту - начальник вiддiлу
органiзацiйнот та кадровоi роботи департаменту освiти i науки ЗапорiзькоI Micbkoi ради;

Коваленко Тетяна Михайлiвна - директор комунальноТ установи <IfeHTp професiйного
розвитку педагогiчних працiвникiв> Запорiзькоi MicbKoT ради;

Захарова Алла ГригорiвНа - головНий спецiаЛiст вiддiлУ органiзацiйноi та кадровоi роботи
департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi радиi

Боряков TiMyp Вячеславович - юрисконсульт провiдний вiддiлу юридично-договiрноТ роботи
слутсби технiчного нагляду за будiвництвом i капiтальним ремонтом департаменту освiти i
науки Запорiзькоi MicbKoi ради.

Присутнi: 5 (п'ять) осiб

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1. Проведення спiвбесiди з обговоренням мотивацiйного листа претендентiв на зайняття
вакантних посад директорiв Iнклюзивно-ресурсних центрiв MicTa Запорiжжя департаменту
освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради.
2. Пiдведення пiдсумкiв проведення спiвбесiди.

СЛУХАЛИ:
По першому питанню:

Зайцева В.О., голову конкурсноi KoMicii, який наголосив, що на пiдставi рiшення
конкурснОi KoMicii вiд 09.08.2021 (протОкол NЬ2 засiданнЯ KoнKypcнoi KoMicii) ло II етапу
конкурсу (спiвбесiди з обговоренням мотивацiйного листа) допущено 7 кандидатiв на
зайняття вакантних rтосаД директорiв Iнклюзивно-ресурсних центрiв.

ЗаЙЦеВ В.О. нагадав процедуру проведення спiвбесiди та критерii iT оцiнювання.
спiвбесiда з обговоренням мотивацiйного листа кандидата проводиться з метою

оцiнки вiдповiдностi досвiду, досягнень, компетенцiт, особистих якостей вимогам до
ПРОфеСiЙнОi компетентностi кандидата та до вiдповiдних посадових обов'язкiв.

оцiнювання спiвбесiди з обговоренням мотивацiйного листа проводиться за такими
вимогами:

- Вiдповiднiсть освiти (вища ocBiTa за спецiа_гlьнiстю <Спецiальна ocBiTa>
(кКорекцiйна ocBiTa>, <Щефектологiя>) або <Психологiя> (<Практична
ПСИХОЛОГiя>), освiтньо-ква_lriфiкацiйний piBeHb спецiалiст/магiстр.

- Досвiд роботи за фахом FIe менше 5 poKiB.
Вiльне володiння дер}кавною мовою.
Володiння основними навиками роботи на комп'ютерi з вiдповiдними
програмними засобами.

- Вiдповiднiсть досвiду, досягнень, компетенцii, особистих якостей вимогам до
професiйноi компетентностi.
За результатами проведення спiвбесiди виставпяються TaKi

2 балu - кандидатаru, якi вiдповiдають вимогам та якi виявили глибокi
бали:
знання, умiння,



комtlетенцii, необхiднi для ефективного виконання посадових обов'язкiв;
] бал кандидатам, якi не повною мiрою вiдповiдають вимогам та професiЙна

компетентнiсть яких вiдповiдас вимогам в обсязi, мiнiмальнQ достатньому для виконання
посадових обов'язкiв;
0 балiв - кандидатам, професiйна компетентнiсть яких не вiдповiдае вимогам.
Визначення результатiв спiвбесiди здiйснюсться кожним членом KoHKypcHoi KoMicii
iндивiдуально та фiксуеться у вiдомостi про результати проведення спiвбесiди. Остаточноrо
оцiнкою у балах за результатами спiвбесiди € середне арифметичне значення iндивiдуаJIы{их
оцiнок членiв KoнKypcнoi KoMicii.
Кандидати, якi пiд час спiвбесiди отримаJIи середнiй бал цеtл!цLJ_бgцу, вважаються такими
що не пройшли конкурс.

Для подальшоi роботи запропонував обрати секретарем конкурсноi KoMicii
Захарову Аллу Григорiвну.

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):
((за) - 5 (п'ять)
(проти) * 0 (нуль)
(утримались) - 0 (нуль)

ВИРIШИЛИ:
Секретарем конкурсноi KoMicii обрати

спiвбесiди.
Захарову А.Г. та перейти до проведення

Проведення спiвбесiди з обговоренням мотивацiйного листа здiйснюеться згiдно iз
затвердженим Полояtенням.

Пiсля закiнчення часу, вiдведеного на спiвбесiду, члени конкурсноТ KoMicii приступили
до ii оцiнювання. Пiсля закiнчення оцiнювання спiвбесiди з кандидатами на зайняття
вакантних посад директорiв Iнклюзивно-ресурсних центрiв секретар конкурсноi KoMicii
заносить до екзаменацiйноi вiдомостi кiлькiсть набраних ба-пiв та середне арифметичне
значення iндивiдуальних оцiнок членiв KoнKypcнoi KoMicii .

СЛУХАЛИ:
Зайцева В.О., голову конкурсноТ KoMicii, який оголосив кiлькiсть набраних ба_ltiв та

середнiй ба-тt кожного кандидата:
Головань Ната.тrя IBaHiBHa -
Погулiна Ваrrерiя Олександрiвтrа -
Каптюх Оксана ВалерiiЪна -

MipoeBcbKa Алiна Григорiвна -

Очеретнюк Тетяна Леонiдiвна -
Лазарева Натапiя BiKTopiBHa -
Гетманенко Катерина Олександрiвна - &_балiв, середнiй баll -f *r0

Зайцев В.О. BHic пропозицiю допустити до третього етапу конкурсу - презентачii
перспективного плану розвитку Iнклюзивно-ресурсного центру - 7 (ciM) учасникiв
конкурсу.

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):
((за) - 5 (п'ять);
(проти) - 0 (нуль);
(утримались> - 0 (нуль).

ВИРIШИЛИ:
Що третього етапу конкурсу - презентацii перспективного плану розвитку Iнклюзивно-

ресурсного центру - допустити Головань H.I., Погулiну В.О., Каптюх О.В,, MipoeBcbKy А.Г.,
Очеретнюк Т.Л.о Лазареву Н.В., Гетманенко К.О.

Голова KoнKypcнoi KoMicii
Чпени конкуроноi KoMicii:

39 балiв, середнiй бал -:lr8

!2, бытiь, середнiй баsl- 3,1
Ч2, балliв, середнiй бал - 8rЦ
4!_ба:ljв, середнiй баlr - t-_4_
50 баsiв,середнiй бал -t Qrа
Чб балiв, середнiй ба.л - 9, 2

В.о.Зайцев
В.В. IBaHoBa
1В, Боряков

Г.Захарова
. Коваrrенко


