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Засiдання KoнKypcнoi KoMicii з проведення
конкурсу на зайняття вакантноi посади
директора Запорiзького навчально-виховного
комплексу N9 19 ЗапорiзькоТ MicbKoi ради Запорiзькоi областi

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

Секретар KoнKypcнoi KoMiciT - Симаков Щенис Олегович - член постiйноi KoMicii з питань
освiти, науки, культури, туризму та спорту Запорiзькоi MicbKoT ради, депутат Запорiзькоi
MicbKoi ради;

Члени KoнKypcнoi KoMicii:
Полухiн Володимир Федорович - член постiйноi KoMicii з питань освiти, науки, культури,
туризму та спорту Запорiзькоi мiськоj ради, депутат Запорiзькоi MicbKoi радиi
Субота Галина CeMeHiBHa - застуIIник начальника вiддiлу дошкiльноi, загальноi середньоI,
спецiалiзованоi освiти та з питань дiяльностi iнклюзивно-ресурсних центрiв управлiння
дошкiльноi, загальноi середньоi, позашкiльноi, професiйноi та вищоi освiти .Щепартаменту
освiти i науки Запорiзькоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ;

Панченко Василь Олександрович - головний спецiалiст вiддiлу дошкiльноi, загальноТ
середньоi, спецiалiзованоI освiти та з питань дiяльностi iнклюзивно-ресурсних центрiв
управлiння дошкiльноi, загальноi середньоi, позашкiльноi, професiйноi та вищоi освiти
.Щепартаменту освiти i науки Запорiзькоi обласноТ дерясавноi адмiнiстрацii;
Скляренко Анастасiя BiKTopiBHa - головний спецiалiст вiддiлу позашкiльноi, спецiа_пьноi
та вищоi освiти управлiння дошкiльноi, загальноi середньоi, позашкiльноI, професiйноТ та
вищоi освiти ,Щепартаменту освiти i науки Запорiзькоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ;

!Убiна Микола Володимирович - заступник голови KoMyHapcbKoi районноi органiзацii
Профспiлки працiвникiв освiти i науки УкраiЪи;

-

СУкач Наталя Петрiвна голова мiсцевого осередку м. Запорiхtхtя ВсеукраiЪськоi
громадськоi органiзацiТ кАсоцiацiя працiвникiв дошкiльноi освiти>;
I_{ипрiаноВа Свiтлана Георгiiвна

- члеН громадськоi органiзацii кОб'еднання керiвникiв

ЗаКЛаДiВ Загальноi середньоi освiти територiальноi громади MicTa Запорiжжя>.

Вiдсутнi: Панченко В.О., Полухiн В.Ф.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1.перевiрка професiйних компетентностей каЕдидата на зайнятгя вакантноi посади
д"р.Ъоiч ЗапЬрiзького }Iавчально-виховIIого комплексу Ns 19 Запорiзькоi MicbKoi ради
Запорiзькоi областi шляхом проведення письмового вирiшеЕня ситуацiйного завдаЕня
2. Пiдведення пiдсумкiв письмового вирiшеннrl ситуацiйного завдаIIня.

СЛУХАЛИ:

ершому питанню порядку денного голову конкурсноi KoMicii ПенчУК I.Л.о ЯКа
повiдомипа, що за результатаI\4и проводення письмового тестування (протокол Nч2
засiдання Kog1ypcнoi KoMicii вiд 05.10.202t). каЕдидат на зЙнятгя BaKaHTHoi ПОСаДИ
директора Запорiзького нчlвчtlльно-виховного комплексу Ns 19 Загrорiзькоi MicbKoi рали
запорiзькоi областi Могилiн Олександр Володимирович допускаеться до другого етапу
перевiрки професiйних компетентЕостей шлл(ом вирiшення ситуацiйного
конкурсу
завдання.
Запропоrrрала перейти до проведення другого етапу конкурсу .
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Голова ко"ГурсноI KoMicii нагадапа процедуру письмового вирiшення ситуаrliйногО
завдаIIня. РозвоязаннЯ ситуачiйногО завдання проводиться з метою зОясування
спроможностi кандидата використовувати своi знання та досвiд пiд час виконання
,rоъчдо""* обовоязкiв шJuIхом оцiнки вiдповiдностi професiйноi компетентностi та
професiйних знань кандидата встановленим вимогalпd, зокрема на знання спецiального
законодавства, що пов'язанi iз завданнями та змiстом роботи на посадi директора закпаду
загаrrьноi середньоi освiти. Кандидат обирае одне iз запропоЕованих BapiaHTiB ситуацiйних
завдань. Ситуаlriйне завдання вирiшуеться письмово держtIвною мовою не бiльше 30
хвuлuн.

Запропонува.па
ситуацiйних завдань.

Могилiну О.В. обрати один

Могилiн О.В. обрав
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ситуачiйного завдання та приступив до його

вирiшення.
Проведення письмового вирiшення ситуацiйного завдання здiйснюеться згiдно iЗ
затвердженим у Попоженнi поряддом
Пiсля закiнчення часу, вiдведеного на письмове вирiшення ситуацiйного завдаIIня,
члени KoнKypcнoi KoMicii приступили до оцiнювання вiдповiдей.
Секретар конки)сноi KoMicii Симаков Д.О. нагадав Iшенш,1 KoнKypcнoi KoMicii
критерii оцiнювання письмового вирiшеЕня ситуацiйного завдання:
2 баllu виставJuIються кандидату, професiйна компотентнiсть якого вiдповiдае вимозi та
який виявив глибокi знанняо умiнняо компетенцii, необхiднi дпя ефективного виконЕtнIuI
посадових обов'язкiв;
1 балl виставJuIеться кандидату, професiйна компотентнiсть якого вiдповiдае вимозi в
обсязi, мiнiмально достатньому дJIя виконання посадових обов'язкiв i
0 бапiв виставJuIеться кандидату, професiйна компетентнiсть якого не вiдповiдае вимозi.
Якщо кандидат за розвОязання ситуащiйного завдаяня отримав середнiй батr 0,5 або
нижче, BiH вважаеться таким, що не пройшов конкурс.
Визначення результатiв розвОязання ситуацiйного завдання здiйснюеться кожним
членом конкурсноi KoMicii iндивiдуально.
Пiсля закiнчення оцiнюванпя чпеЕаIии KoHKypcHoi KoMicii письмового вирiшення
ситуацiйного завданЕя, секретар конкурсноi KoMicii здiйснюе пiлрахунок середнього
арифметичного значення iндивiдуальних оцiнок членiв KoнKypcнoi KoMicii та заЕосить до

екзаменацiйноi вiдомостi середнiй бал конкурсанта.

СЛУХАЛИ:
По другому IIитанню пOрядку денного гOлOву KoнKypcнoi KoMicii Пенчук I.Л., яка

оголосила результати письмового вирiшення ситуацiйного завдання.
Кандидат на зайнятrя вакантноi посади директора Запорiзького навчально-виховного
коп4цдексу JФ 19 Запорiзькфмiськоi ради Запорiзькоi областi Могилiн О.В. набрав
B*iB (середнiй бал
Внесла пропозицiю допустити Могилiна о.В. до III етапу конкурсу (публiчноi та
вiдкритоi презентаЦii перспективногО trлану розвитку закладу загальноi середньоi освiти).
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ВИРIШИЛИ:
.щопустити Могилiна Олександра Володимировича, кандидата па зайняття вакантноi
посади директора Запорiзького Еавчально-виховного комплексу

Jr{b

19 Запорiзькоi Micbkor

ради Запорiзькоi областi, до III етапу конкурсу (публiчноi та вiдкритоi презентаuii
перспективного плану розвитку закJIаду загальноi середньоi освiти).

Голова конкурсноi KoMicii
Секретар конкурсноi KoMicii

Члени конкурсноi KoMicii
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