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Засiдання KoнKypcнoi KoMicii з проведення конкурсу на зайняття BaKaHTHoi посади
керiвника (директора) Iнклюзивно-ресурсного центру по Вознесенiвському району
MicTa Запорiжжя департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради

Голова конкурсноi KoMicii - Зайцов Вячеслав Олоксiйович - гOлова пOстiйноi KoMioii з питань
освiти, науки, культури, туризму та спорту Запорiзькоi MicbKoi ради

Секретар KoнKypcнoi KoMiciT - Захарова Алла Григорiвна - головний спецiа;riст вiддiлу
органiзацiйноТ та кадровоi роботи департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi рали

Члени конкурсноi KoMiciT:

IBaHoBa Вiкторiя BiKTopiBHa - заступник директора лепарtаменту - начальник вiддiлу
органiзацiйноi та кадровоi роботи департаменту оовiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради;

Боряков TiMyp Вячеславович - юрисконсульт провiдний вiддiлу юридично-договiрноi роботи
служби технiчного нагляду за булiвництвом i капiтальним ремонтом департаменту освiти i
науки Запорiзькоi MicbKoT ради;

Коваленко Тетяна Михайлiвна - директор комунальноi установи <I_{eHTp професiйного

розвитку педагогiчних працiвникiв> Запорiзькоi MicbKoi ради

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1. Проведення спiвбесiди з обговоренням мотивацiйного листа претендента на зайняття
вакантноТ посади керiвника (директора) Iнклюзивно-ресурсного центру по Вознесенiвському

району MicTa Запорiжжя департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради.
2. Пiдведення пiдсумкiв проведення спiвбесiди.

СЛУХАЛИ:
По першому питанню порядку денного Зайцева В.О., голову конкурсноi KoMicii, який

наголосив, що на пiдставi рiшення KoнKypcнoi KoMicii вiд 05.10.2021 (протокол Ns2 засiдання
конкурсноi KoMicii) до II етапу конкурсу (спiвбесiди з обговоренням мотивацiйного листа)

допущено 1 кандидата на зайняття вакантноi посади керiвника (лиректора) Iнклюзивно-

ресурсного центру по Вознесенiвському району MicTa Запорiжхtя департаменту освiти i науки
Запорiзькоi MicbKoi ради - Каптюх Оксану Валерiiвну.

Зайцев В.О. нагадав процедуру проведення спiвбесiди та критерii ii оцiнювання.
Спiвбесiда з обговоренням мотивацiйного листа кандидата проводиться з метою

оцiнки вiдповiдностi досвiду, досягнень, компетенцii, особистих якостей кандидата вимогам
до професiйноi компетентностi керiвника та його посадових обов'язкiв.

Оцiнювання спiвбесiди з обговоренням мотивацiйного листа проводиться за такими
вимогами:

- Вiдповiднiсть освiти (вища ocBiTa за спецiа-ltьнiстю кСпецiа-пьна ocBiTa>
(кКорекцiйна ocBiTa>, кЩефектологiя>) або кПсихологiя> (кПрактична
психологiя>), освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb спецiалiст/магiстр.

- ,Щосвiд роботи за фахом не менше 5 poKiB.
- Вiльне володiння державною мовою (наявнiсть сертифiкату).
- Володiння основними навиками роботи на комп'ютерi з вiдповiдними

програмними засобами.
- Вiдповiднiсть досвiду, досягнень, компетенцii, особистих якостей вимогам до

професiйноi компетентностi керiвника.



За результатапdи проведення спiвбесiди вистtlвJIяються Tarci бали:

2 баltu - якщО капдидаТ вiдповiдае ВимогаIчl та виявив глибокi зндIЕrI, умiпняо компетенцiiо

необхiднi для ефехшивного виконання llосадових обов'язкiв;
1 бш - якщо кандидат IIе в повною мiрою вiдповiдае вимогап{; його профеСiЙНа

компетентнiсть вiдrовiдае вимогаI\,I в обсязi, MiнiMatrbнo достатньому дjUI виконаншt
посадових обов'язкiв;
0 бшiв _ якщо професiйна KoMпeTeHTlricTb кандидата не вiдповiдае вимогаNл.

Визначення результатiв спiвбесiди здiйснюеться кожним IIJIеEoM KoнKypcнoi KoMicii
iндивiдуатlьно та фiксуеться у вiдомостi про результати проведенця спiвбесiди. Остато.пrою

оцiпкою у балах за резудьтаталI\4и спiвбесiди е серодне арифметишrе значоння iндивiдуальних

оцiнок членiв KoнKypcнoi KoMicii.
Якщо каfiдIдат пiд час спiвбесiди отримав середнiй бал MeHtae 1о вiп вважаеться

таким, що не пройшов конкурс.
Проведення спiвбесiди з обговоренням мотивацiйного JIиста здiйснюеться згiдно iз

затвердженим ПоложеIIням.
Пiсця закiпчення часу, вiдведеного па спiвбесiду, члени конкурсноi KoMicii приступили

до ii оцiнюваяня. Пiсля закiнченпя оцiнювання спiвбесiди з кЕlIIдидатом Еа зйняття
вакаптноi посади керiвника (длректора) Iнклюзивно-ресурсЕого центру по Вознесенiвському

рйону MicTa Запорiжжя департЕll\лепry освiти i науки Запорiзькоi MiobKoi ради, секретар
конкурсЕоi KoMicii Заrарова А.Г. заrrосить до екза}леIIацiйпоi вiдомостi KiлbKicTb набраlrих
балiв та середIIе арифметичне значення iндивiдуальних оцiнок члепiв конкурсноi KoMicii .

СЛУХАJIИ:
П"*ЧЖ{;;'ЁЁ,Т:ff;iО'l;Н:;.поi 

.KoMicir, який оголосив, що KaTlTrox оксана

Заrlцев В.О. BHic пропозицiю допустити Каптюх О.В. до третього етапу конкурсу -
презеЕтаIIii перспективного плtlну розвитку Iнкшозивrrо-ресуроного центру.
ГОЛОСУВАJIИ (вiдкритим голосуванням):
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ВИРIШИЛИ:
.Щопуотити Каптюх О.В. до третього етапу конкурсу - презеЕтацii перспективIIого

плану розвитку Iнкшозивно-ресурсного центру по Вознесенiвському району MicTa Запорiжжя
департап4енту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради.

Голова KoнKypcнoi KoMiciT

Секретар конкурсноi KoMicii
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