
ПРОТОКОЛ № 4

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 
директора Запорізької гімназії №6 Запорізької міської ради Запорізької області та 
вакантної посади директора Хортицького академічного ліцею Запорізької міської ради

27.01.2022 м. Запоріжжя

Склад конкурсної комісії:

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

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

Члени конкурсної комісії

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

ПАНЧЕНКО Василь - 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;

СКЛЯРЕНКО Анастасія - 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;

ТИМОШЕНКО Наталія - головний спеціаліст відділу кадрової роботи, професійної освіти 
та координації діяльності закладів освіти Департаменту освіти і науки Запорізької 
обласної державної адміністрації;

НЕЧЕТ Алла - голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації 
територіального відділу освіти Олександрівського району департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради;

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».

Присутні:
Відсутні:



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу 
освіти кандидатами на зайняття вакантної посади директора Запорізької гімназії №6 
Запорізької міської ради Запорізької області.
2. Проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу 
освіти кандидатом на зайняття вакантної посади директора Хортицького академічного 
ліцею Запорізької міської ради.
3. Підведення підсумків публічної та відкритої презентації перспективних планів 
розвитку закладів загальної середньої освтіи.

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

повідомила, що за результатами проведення письмового вирішення ситуаційного завдання 
(протокол №3 засідання конкурсної комісії від 27.01.2022) до третього етапу конкурсу 
(публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку Запорізької гімназії 
№6 Запорізької міської ради Запорізької області) допущено двох кандидатів на зайняття 
вакантної посади керівника: ЗАЛЕВСЬКУ Богдану Юріївну та ЛИПСЬКОГО Костянтина 
Валентиновича.

До публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку Хортицького 
академічного ліцею Запорізької міської ради допущено кандидата ПОГОРЕЛОВУ 
Наталію Вікторівну.

Акцентувала увагу членів конкурсної комісії на тому, що кожен кандидат публічно 
та відкрито презентує державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної 
середньої освіти. Виступ повинен тривати не більше 15 хвилин.

Нагадала критерії оцінювання публічної та відкритої презентації перспективного 
плану розвитку закладу загальної середньої освіти:

2 бали виставляються кандидату, який в перспективному плані повністю розкрив всі 
напрямки роботи закладу освіти;

1 бал виставляється кандидату, який частково розкрив перспективи розвитку закладу 
освіти;

0 балів виставляється кандидату, який не окреслив перспективи розвитку закладу 
освіти.

Визначення результатів презентації перспективного плану розвитку закладу 
загальної середньої освіти здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально. 
Остаточною оцінкою у балах за презентацію перспективного плану розвитку закладу 
загальної середньої освіти є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів 
конкурсної комісії.

Кандидат, який за публічну та відкриту презентацію перспективного плану розвитку 
закладу освіти отримав середній бал менше 1, вважається таким, що не пройшов 
конкурсний відбір.

Кандидат на зайняття вакантної посади директора Запорізької гімназії №6 
Запорізької міської ради Запорізької області ЗАЛЕВСЬКА Богдана розпочала презентацію 
перспективного плану розвитку закладу освіти.

Презентація тривала //Г хвилин. Після закінчення презентації ЗАЛЕВСЬКА 
Богдана відповіла на питання членів конкурсної комісії.

Кандидат на зайняття вакантної посади директора Запорізької гімназії №6 
Запорізької міської ради Запорізької області ЛИПСЬКИЙ Костянтин розпочав 
презентацію перспективного гшану розвитку закладу освіти.

Презентація тривала хвилин. Після закінчення презентації ЛИПСЬКИЙ
Костянтин відповів на питання членів конкурсної комісії.

Кандидат на зайняття вакантної посади директора Хортицького академічного ліцею 
Запорізької міської ради ПОГОРЕЛОВА Наталія розпочала презентацію перспективного 



плану розвитку закладу освіти.
Презентація тривала /у хвилин. Після закінчення презентації ПОГОРЕЛОВА 

Наталія відповіла на питання членів конкурсної комісії.
Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють проведення презентації та 

надання відповідей на питання.
Секретар конкурсної комісії здійснює підрахунок середнього арифметичного 

значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії та заносить до екзаменаційної 
відомості середній бал кожного конкурсанта

СЛУХАЛИ:
По третьому питанню порядку денного секретар конкурсної комісії СИМАКОВА 

Дениса, який оголосив результати публічної та відкритої презентації перспективного 
плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

Кандидат на зайняття вакантної посади директора Запорізької гімназії №6 
Запорізької міської ради Запорізької області ЗАЛЕВСЬКА Богдана набрала балів 
(середній бал

Кандидат на зайняття вакантної посади директора Запорізької гімназії №6 
Запорізької міської' ради Запорізької області ЛИПСЬКИЙ Костянтин набрав "s у балів 
(середній бал ^>-4-

Кандидат на зайняття вакантної посади директора Хортицького академічного ліцею 
Запорізької міської ради ПОГОРЕЛОВА Наталія набрала "Зу балів ( середній бал

Вніс пропозицію підвести підсумки конкурсу.
Голосували відкритим голосуванням:

«за» - ___________
«проти» - ______
«утримались» - —
ВИРІШИЛИ:

Підвести підсумки проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора 
Запорізької гімназії №6 Запорізької міської ради Запорізької області та Хортицького 
академічного ліцею Запорізької міської ради. Результати проведення конкурсу оформити 
окремим підсумковим протоколом.

Секретар конкурсної комісії

Члени конкурсної комісії

Голова конкурсної комісії

ис СИМАКОВ

Інна ПЕНЧУК

Володимир ПОЛУХІН 
силь ПАНЧЕНКО 
-Анастасія СКЛЯРЕНКО 

^-^^Наталія ТИМОШЕНКО
^ГАлла НЕЧЕТ
 Наталія СУКАЧ
Світлана ЦИПРІАНОВА


