tIPoToItoJI л} з

засi/{аIIня KoнKypcнoi KoMicii з проведеннrI конкурсу на зайняття

посад директора, прак,гичнLIх психологiв, консультантiв комунальноi установи
<L{eHTp професiйного розвитку педагогiчtlих працiвниlсiв> Запорiзькоi MicbKoT ради
та консультантiв його вiдоtсремлених структурних тliдроздiлiв
м.

Запорirклся

28.10.2020

Склад конкурсноТ Koпlicii:

Зайцев В'я.lеслав Олексiйовиtl - гоJIова постiйноi KoMicii з IIитань освiти, науки, культури,

т)/ризму та спорту ЗапорiзькоТ мiськоi ради; голова KoHKypcHoi rcoMiciT;

Губiна Оксана Олександрiвна

- депутат

Запорiзькоi MicbKoi ради;

[1orryxiH ВоJrодимир Федорович - депутат Запорiзьltоi MicbKoT ради;

BiTKoBcbKa Наталiя Володимирiвна - заступник директора департаменту - начальник
управлiння з питань розвитку освiти департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoi ради;
IBaHoBa Вiкторiя BiKTopiBHa - заступник директора департамонту - начаJIьник вiллiлу
органiзаuiйноi та кадровоi роботи департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoT ради.
осiб

Присутrri:
Вiдсутнi:

ПОРЯДОК /lЕНLIИЙ:
1. 11ровелення перевiрки професiйних компетентностей шляхом спiвбесiди з обговоренням
мотивацiйного листа претендентiв на зайняття посад директора, практичного психолога,
консультанта комунальноТ установи <I_{eHTp професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв>
Запорiзькоi MicbKoi ради та консультантiв його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
2, lIiдведення пiдсумтсiв перевiрки професiйних компетентностей кандидатiв.

СJIУХАЛИ:
[Io першому питанню:

Зайцева В'ячеслава Олексiйовича, голову ItoHKypcHoT KoMicii, який наголосив, що за
результатами проведення першого етапу конкурсу (протокол Ns 2 вiд 26.10.2020) ло лругого
етапу конкурсу - перевiрки професiйних tсомпетентностей шляхом проведення спiвбесiди з
обговоренням мотивацiйного листа - допущено 32 кандидата на посади директора та iнших
педагогiчних працiвникiв комунальноi установи <I{еHTP професiйного розвитку педагогiчних
працiвникiв> Запорiзькот Micbkoi ради та його вiдоrсремлених структурних пiдроздiлiв.
зайцев В.о. наголосив, tцо з урахуванням епiдемiчнот ситуацiт вирiшено проводити
спiвбесiду за наданим графiком.
/{ля подальшtоi роботи конкурсноi KoMiciT запропонував обрати секретаря конкурсноТ
KoMiciT.

ВИСТУПИЛА:
I-УбiНа О.О., яка запропонував обрати секретарем конкурсноТ KoMicii
BiKTopiBHy.
Голосували:

(за)

- ц

кпроти>

-

2

(утримались>>

IBaHoBy Вiкторiю

-0

ВИРIШИЛИ:
Секретарем конкурсноi KoMicii обрати IBaHoBy Вiкторiю BiKTopiBHy.

ВИСТУtIИЛА:

IBaHoBa

В.В., секретар конкурсноТ KoMicii, яка нагадаJIа процедуру проведення та

ltритерiт оцiнювання перевiрки професiйних компетентностей кандидатiв на посади директора

та iнших педагогiчI{их працiвникiв Щентру та його вiдокремлених струItтурних пiдроздiлiв.

Оцiнювання професiйних компетентностей кандидатiв здiйснюсться шляхом спiвбесiди
з обговоренняIvI мотивацiЙного JIиста. За результатами спiвбесiди виставляIоться TaKi бали:
2_Qqдц* канлидатам, професiйна компетентнiсть яких вiдltовiдаg вимозi та якi виявили глибокi
знаI{ня, умiння, комIIетеIIцii, необхiдrri для ефективного виконання поса/Iових обов'язtсiв;
!_бgl -- I(аIrдидатап,t, гlро(lесiйrrа KoMIIeTeHTHicTb яких вiдцповiдас вимозi в обсязi, плiнiмально
достатньому для викоFIання посалових обов'язкiв;
O_Ogдjý_- кандид(атам, професiйна коN,lпетентнiсть яких не вiдповiдас вимозi.
Оцiнювання професiйних компетентностей кандилатiв здiйснюеться кожним членом
конкурсноi KoMiciT iндивiдуально. Остаточною оцiнltою у балах за резуJIьтатами спiвбесiди с
середнс арифN4етичне значення iндивiдуальних оцiнок членiв конкурсноi KoMicii,
Кандидати, якi пiд час спiвбесiди отримали середнiй б-gд_!);_qбрJlццýуц, вважаються
ТаКИМИ, tцо не пройшли конкурс. TaKi кандидати не допускаються до чергового етапу
l(oHI(ypcy.

Проведення спiвбесiди здiйснюеться згiдно iз затвердхсеним Порядком та за графirсом:
з 9,00 до 10.30 - кандидати на посаду директора, практичного психологата консуJIьтанта
комунальноi установи <I]eHTp професiйного розвитку педагогiчних
працiвникiв> Запорiзьttоi MicbKoT ради;
з 10.З0 до 1 1.00 - кандидати на посади консультантiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
Вознесенiвського та Комунарського районiв;
з 1 1.00 до l 1.30 - кандидати на посади консультантiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
Олександрiвського та Заводсьltого районiв;
З 1 1.30 до 12.00 - кандидати на посади консультантiв вiдокремленого структурного пiдроздiлу
/{нiпровсьlсого району;
З 12.00до l2.З0 - кандидати на посади консультантiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
Хортицького та [IIевченкiвського районiв.

Пiсля закiнчення часу, вiдведеного для спiвбесiди з обговоренням мотивацiйного листа,
СеКРеТаР КОнкУрсноi KoMicii IBaHoBa В.В. визначас середне арифметичне значення
iндивiдуальних оцiнок членiв KoнKypcнoi KoMicii та заносить до екзаменацiйноТ вiдомостi
реЗультати оцiнювання професiЙних компетентностей кандидатiв (кiлькiсть набраних балiв):
коваленко Тетяна Михайлiвна Божко Ганна Валерiiвна Кременешька Любов Володимирiвна Нiколенко Iрина Олександрiвна Бараннiкова Людмила Ярославiвна Бурлака Лариса Анатолiiвна l{олгорукий Павло Юрiйович Нагорнова Iрина CeMeHiBHa Немчин BiKTop Вiкторович Ряпiсова Наталя BiKTopiBHa Стрiлець Лариса АнатолiТвна Яновська Людмила Олександрiвна -

Алимова Тетяна Сергiiвна Атlошева Наталiя Миколатвна Бабак Олена BiKTopiBHa Бiцюта ольга Савелiiвна Бучик Ганна Володимирiвна Г'авришева Алла Валерiiвна Горлiнська Iрина ВалерiТвна -
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I'улимчук IОлiя Василiвна Гурська Олександра Сергiiвна /{ругова Iрина Борисiвна JIисенко Дар'я Властимирiвна l1олсвая Марина 13iKTopiBHa IIулак Катерина IBaHiBHa Сотtоленко Свiтлана Леонiдiвна Тарновсьttа }Iрослава Степанiвна'I'едссва Свiтлана Ва.перiТвна Тертиrшна Лiдiя Олексiiвна Ухныtь Олена Борисiвна I {икiна Г'алина Миколаiвна яценко оксана Михайлiвна -

СЛУХАЛИ:
По другому питаI{ню Зайцева В.О., голову KoнKypcнoi KoMicii, який запропонував
пiдвести пiдсумки II етапу конкурсу - перевiрки професiйних компетентностей кандидатiв
(спiвбесiди з обговоренням мотивацiйного листа).

ВИСТУПИJIА:
IBaHoBa В.В., секретар конкурсноТ KoMicii, яка оголосила результати перевiрки

професiйних компетентностей кандидатiв.
За результатами оцiнювання професiйних компетентностей кандидатiв:
вiд 2 до l балу набрали
осiб;
"1"L
0
- вiд l до 0 ба_lliв набра-llи
_осiб;
0 балiв набрали
.Р * осiб.

-

ВИРIШИЛИ:
f{опУстити Коваленtсо 1'етяну Михайлiвну, кандидата на посаду директора комунальноi
педагогiчних працiвникiв> ЗапорiзькоТ мiськоiради;
ТРеТЬОГо
еТапу
конкурсу
публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективного плану
ДО
розвитку L{eHTpy, яка вiдбулеться 29,|0,2020 у примiщеннi Запорiзького лiцею <<Промiнь>>
ЗапорiзькоТ MicbKoT ради ЗапорiзькоТ областi (Запорiзька загаJIьноосвiтня вечiрня школа II-III
ступенiв Ns З 1 ЗапорiзькоI MicbKoi ради ЗапорiзькоТ областi) за адресою: 69006, м. Запорiilокя,
вул. [liвнiчне шосе, 37.
результати конкурсу на посади директора, практичних психологiв, консультантiв
комуна_пьноi установи <I{eHTp професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв> ЗапорiзькоI
MicbKoT ради та консультантiв його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв пiдвести
30.10.2020 та оприлюднити результати IioнKypcy на офiцiйних сайтах ЗапорiзькоТ MicbKoi
ради
та департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoi ради.
ГОЛОСУВАЛИ (Bi
им голосуванням):
УСТаноВи <IJeHTp професiЙного розвитку

(за) -

(проти) (утримались)

ц

-

Голова конкурсноТ KoMiciT

В.о.Зайцев

Члени конкурсноi KoMicii:

В.Ф. Полухiн
I.B. BiTKoBcbKa

В.В. IBaHoBa

