
ПРОТОКОЛ № 1
засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 

директорів та педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсних центрів міста Запоріжжя 
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

м. Запоріжжя 20.07.2021

Склад конкурсної комісії:

Зайцев В’ячеслав Олексійович - голова постійної комісії з питань освіти, науки, культури, 
туризму та спорту Запорізької міської ради;

Іванова Вікторія Вікторівна - заступник директора департаменту - начальник відділу 
організаційної та кадрової роботи департаменту освіти і науки Запорізької міської ради,

Коваленко Тетяна Михайлівна - директор комунальної установи «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради;

Захарова Алла Григорівна - головний спеціаліст відділу організаційної та кадрової роботи 
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради;

Боряков Тімур Вячеславович - юрисконсульт провідний відділу юридично-договірної роботи 
служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом департаменту освіти і 
науки Запорізької міської ради.

Присутні: £  ( >і ’£ н?б ).осіб
Відсутні: ____________________________________________________ ________ _________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про роботу конкурсної комісії .з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 
директорів та педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсних центрів міста Запоріжжя 
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.
2. Перевірка поданих документів від претендентів на зайняття вакантних посад директорів 
Інклюзивно-ресурсних центрів міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької
міської ради. .
3. Перевірка поданих документів від претендентів на зайняття вакантних посад педагогічних
працівників Інклюзивно-ресурсних центрів міста Запоріжжя департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради.
4. Про результати перевірки поданих на конкурс документів.

СЛУХАЛИ:
По першому питанню Іванову Вікторію Вікторівну, заступника директора департаменту - 
начальника відділу організаційної та кадрової роботи департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради, яка проінформувала членів конкурсної комісії, що відповідно до 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання пункту 45 
Положення про інклюзивно-ресурснйй центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 12 липня 2017 року №545, наказу Міністерства освіти і науки України від 03 
жовтня 2018 року №1051 «Про затвердження примірних положень про проведення конкурсу 
на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсною центру», рішення 
Запорізької міської ради від 23.04.2021 №79 «Про затвердження Положень про проведення 
конкурсу на посади директорів та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів 
міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради», наказу департаменту 
освіти і науки Запорізької міської ради від 14.06.2021 №253 к/тр «Про проведення конкурсу 
на зайняття вакантних посад директорів та педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсних



центрів міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради» в період з 
16.06.2021 по 19.07.2021 здійснювався прийом документів від кандидатів на зайняття 
вакантних посад директорів та педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсних центрів 
міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

Умови участі у конкурсі були оприлюднені 15 червня 2021 року на офіційному сайті 
Запорізької міської ради, офіційному сайті департаменту освіти і науки Запорізької міської 
ради та офіційних сайтах територіальних відділів освіти Вознесенівського, Дніпровського, 
Заводського, Комунарського, Олександрівського, Хортицького та Шевченківського районів 
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

Конкурсна комісія сформована у кількості 5 осіб відповідно до п. 16 Положення про 
проведення конкурсу на посади директорів та педагогічних працівників інклюзивно- 
ресурсних центрів міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, 
затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 23.04.2021 №79.

ЗАПРОПОНУВАЛА для подальшої роботи обрати голову конкурсної комісії та 
секретаря.
ВИСТУПИЛА:
Коваленко Т.М., яка запропонувала обрати головою конкурсної комісії Зайцева В’ячеслава 
Олексійовича, секретарем конкурсної комісії -  Захарову Аллу Григорівну.
Голосували відкритим голосуванням:
«за» - £  ( п.’9/ъб )
«проти» - о ітиьі )
«утримались» - о /  нум )
Рішення прийнято. “

По другому питанню 
СЛУХАЛИ:

Зайцева В.О., голову конкурсної комісії, який повідомив, що для участі у конкурсі на 
зайняття вакантних посад директорів Інклюзивно-ресурсних центрів міста Запоріжжя подано 
документи від 8 кандидатів, а саме:

- по Вознесенівському району - від Каптюх Каптюх Тетяни Іванівни;
- по Дніпровському району - від Головань Наталі Іванівни;
- по Заводському району - від Погудіної Валерії Олександрівни та Каптюх Оксани 

Валеріївни;
- по Комунарському району -  від Міроєвської Аліни Григорівни;
- по Олександрівському району - від Очеретнюк Тетяни Леонідівни;
- по Хортицькому району -  від Лазарєвої Наталії Вікторівни;
- по Шевченківському району -  від Гетманенко Катерини Олександрівни.

Зазначив, що кандидати повинні були подати документи, зазначені у п.10 Положення:
- копію паспорта громадянина України;
- письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме та мотиваційний лист у 
довільній формі;
- копію трудової книжки;
- копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, 
присудження наукового ступеня;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Запропонував перейти до розгляду поданих на конкурс документів.

Комісія приступила до розгляду документів кандидатів на зайняття вакантних посад 
директорів Інклюзивно-ресурсних центрів міста Запоріжжя:

1. КАП1ІОХ Тетяна Іванівна, 15.01.1970 р.н., має повну вищу освіту, закінчила у 1997 році 
Бердянський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і психологія», 
отримала кваліфікацію «Викладач дошкільної педагогіки і психології, вихователь»; у 2002 
році -  Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Дефектологія», 
отримала кваліфікацію «Логопед шкільних і дошкільних закладів, дефектолог». Працювала 
на посадах вихователя в закладах дошкільної освіти № 42,167, вчителя-логопеда ДНЗ №22



та ліцею «Логос». На даний час займає посаду вчителя-логопеда логопедичного пункту 
територіального відділу освіти Вознесенівського району департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради. Стаж педагогічної роботи 32 роки. Має кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель».
2. ГОЛОВАНЬ Наталя Іванівна, 27.03.1972 р.н., має повну вищу освіту, закінчила у 1995
році Запорізький національний університет за спеціальністю «Українська мова та 
література», здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури; у 
2009 році -  «Класичний приватний університет» за спеціальністю «Управління навчальним 
закладом», здобула кваліфікацію керівника навчального закладу та його підрозділів, у 2016 
році -  Національний педагогічний університет імені М.ГІ.Драгоманова за спеціальністю 
«корекційна освіта» та здобула кваліфікацію вчителя спеціальних (корекційних) шкіл для 
дітей з порушеннями інтелекту; педагога-дефектолога дошкільних закладів для дітей з 
порушеннями інтелекту. Працювала на посадах вчителя української мови та літератури, 
педагога-організатора загальноосвітньої школи № 109, методиста та головного спеціаліста 
відділу освіти Ленінської райадміністрації міста Запоріжжя; методиста-координатора 
Інформаційно-аналітичного центру департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
Запорізької міської ради в Дніпровському районі, вчителя української мови та літератури та 
заступника директора з навчально-виховної роботи комунального закладу «Запорізький 
навчально-реабілітаційний центр - інтернат № 1» Запорізької обласної ради, директора 
Інклюзивно-ресурсного центру по Дніпровському району м. Запоріжжя департаменту освіти 
і науки Запорізької міської ради на умовах строкового трудового договору. З січня 2021 року 
виконує обов’язки директора Інклюзивно-ресурсного центру по Дніпровському району міста 
Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Пройшла у 2019 році курси 
підвищення кваліфікації на базі комунального закладу «Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради за програмою «Директори 
інклюзивно-ресурсних центрів»; тренінг для тренерів «Використання МКФ для забезпечення 
інклюзивної освіти» (м. Київ).

У 2020 році брала участь у міжнародній конференції «Люди з інтелектуальною 
інвалідністю: шкільне навчання, як підготовка до життя в сучасному світі. Інклюзія та 
шкільне навчання. Умови для створення компетенцій та самостійності». Загальний стаж 
педагогічної роботи -  20 років.
3. ПОГУДІНА Валерія Олександрівна, 04.06.1972 р.н., має повну вищу освіту, закінчила у 
2006 році Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» 
Міністерства освіти і науки України за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію 
психолога. Пройшла курси підвищення кваліфікації на базі комунального закладу вищої 
освіти «Хортицька національна і навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної 
ради за освітньо-професійною програмою «Психолого-педагогічний супровід дітей з 
особливими освітніми потребами в закладах освіти різних типів». Працювала на посадах 
практичного психолога міської служби соціальної допомоги Орджонікідзевського відділення 
соціальної адаптації та реабілітації дітей з особливими потребами (з 2011 року -  Запорізький 
міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 
завідувача психолого-медико-педагогічної консультації територіального відділу освіти 
Заводського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, директора 
Інклюзивно-ресурсного центру по Заводському району м. Запоріжжя департаменту освіти і 
науки Запорізької міської ради на умовах строкового трудового договору. З січня 2021 року 
виконує обов’язки директора Інклюзивно-ресурсного центру по Заводському району міста 
Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Загальний стаж 
педагогічної роботи -  14 років. Пройшла у 2019 році курси підвищення кваліфікації на базі 
комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Запорізької обласної ради на очному тренінгу «Організація діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів». Брала участь в міжнародній науково-практичній конференції «Демократизація та 
гуманізація вітчизняного суспільства: досвід українсько-канадської взаємодії» (м. 
Запоріжжя. 2019 рік), у І Міжнародній науково-практичній конференції «Ерготерапія: нова 
професія для сучасної системи реабілітації в Україні» (м. Київ, 2019 рік), у Другому 
Всеукраїнському семінарі «Теорія і практика професійного зростання сучасного педагога 
спеціальних та загальноосвітніх навчальних закладів».



4. КАПТЮХ Оксана Валеріївна, 01.12.1980 р.н., має повну вищу освіту, закінчила у 2002 
році Мелітопольський державний педагогічний університет за спеціальністю «Психологія», 
отримала кваліфікацію практичного психолога в закладах освіти; у 2006 році -  Національний 
педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Дефектологія», здобула 
кваліфікацію логопеда шкільних і дошкільних закладів; у 2017 році -  «Класичний приватний 
університет» за спеціальністю «Управління навчальним закладом», здобула професійну 
кваліфікацію керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого 
навчання). З 2000 року працює на посаді вчителя-логопеда дошкільного навчального закладу 
(ясел-садка) № 22 «Івушка» Запорізької міської ради Запорізької області. З вересня 2017 року 
-  член Української Асоціації корекційних педагогів. Має кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «учитель-методист».
б.МІРОЄВСЬКА Аліна Григорівна, 22.03.1977 р.н., має повну вищу освіту, закінчила у 1999 
році Запорізький державний університет за спеціальністю «Психологія» та отримала 
кваліфікацію практичного психолога (спеціалізація «Соціально-педагогічні аспекти 
діяльності практичного психолога»). Працювала на посадах практичного психолога, 
соціолога, методиста-психолога, методиста в науково-методичному центрі (Інформаційно- 
аналітичному центрі департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської 
ради), завідувача психолого-медико-педагогічної консультації територіального відділу освіти 
Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, директора 
Інклюзивно-ресурсного центру по Комунарському району м. Запоріжжя департаменту освіти 
і науки Запорізької міської ради на умовах строкового трудового договору. З січня 2021 року 
виконує обов’язки директора Інклюзивно-ресурсного центру по Комунарському району 
міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Стаж педагогічної 
роботи 22 роки. Нагороджена грамотою територіального відділу освіти Комунарського 
району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради за високий рівень організації та 
проведення фестивалю «Інклюзивний світ розвитку» (2019 рік).
6. ОЧЕРЕТНЮК Тетяна Леонідівна, 13.05.1961 р.н., має повну вищу освіту, закінчила у 1983 
році Запорізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Фізичне виховання», 
кваліфікація - вчитель фізичної культури, у 1992 році -  Київський державний педагогічний 
інститут ім. О.М. Еорького (Національний педагогічний університет імені М.П. 
Драгоманова) за спеціальністю «Дефектологія», кваліфікація -  учитель шкіл сліпих та 
слабозорих, тифлопедагог дошкільних закладів (диплом з відзнакою). Працювала на посадах 
вихователя, методиста, заступника директора школи-інтернату № 3 (загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІ ступенів для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування 
батьків), вчителя початкових класів та логопеда загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №108, 
методиста методичної служби відділу освіти Хортицького району, завідувача психолого- 
медико-педагогічної консультації територіального відділу освіти Хортицького району 
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, директора Інклюзивно-ресурсного 
центру по Хортицькому району м. Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької 
міської ради на умовах строкового трудового договору. З січня 2021 року виконує обов'язки 
директора Інклюзивно-ресурсного центру по Хортицькому району міста Запоріжжя 
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Стаж педагогічної роботи 43 роки.
7. ЛАЗАРЄВА Наталія Вікторівна,08.11.1955 р.н., має повну вищу освіту, закінчила у 1979 
році Запорізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і психологія 
дошкільна», отримала кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки і психології, методиста 
з дошкільної освіти. Працювала на посадах практичного психолога, соціолога, методиста- 
психолога, методиста в науково-методичному центрі (Інформаційно-аналітичному центрі 
департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради), завідувача 
психолого-медико-педагогічної консультації територіального відділу освіти Хортицького 
району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, директора Інклюзивно- 
ресурсного центру по Хортицькому району м. Запоріжжя департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради на умовах строкового трудового договору. З січня 2021 року 
виконує обов’язки директора Інклюзивно-ресурсного центру по Хортицькому району міста 
Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Стаж педагогічної роботи 
22 роки. Пройшла у 2019 році курси підвищення кваліфікації на базі комунального закладу 
«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної



ради на очному тренінгу «Організація діяльності інклюзивно-ресурсних центрів», у 2020 році 
-курси підвищення кваліфікації на базі Запорізького національного університету за 
програмою «Психолого-педагогічний супровід дітей та молоді з особливими освітніми 
потребами в умовах інклюзивного освітнього простору». Активний учасник семінарів,
тренінгів, майтер-класів.
8. ГЕТМАНЕНКО Катерина Олександрівна, 10.11.1958 р.н., має повну вищу освіту, 
закінчила у 1981 році Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю 
«Олігофренопедагогіка і логопедія», отримала кваліфікацію вчителя і логопеда допоміжної 
школи. Працювала на посадах методиста-дефектолога, завідувача сектором дефектолоііі 
науково-методичного центру міського управління освіти, мегодиста-дефектолога кафедри 
реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя комунального закладу «Запорізький 
інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, завідувача 
психолого-медико-педагогічної консультації територіального відділу освіти 
Шевченківського району, директора Інклюзивно-ресурсного центру по Шевченківському 
району м. Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради на умовах 
строкового трудового договору. З січня 2021 року виконує обов язки директора Інклюзивно- 
ресурсного центру по Шевченківському району міста Запоріжжя департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради. Стаж роботи за спеціальністю -  39 років, стаж управлінської 
діяльності -  18 років. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та
педагогічне звання «учитель-методист». _

Гетманенко К.О. має друкований практичний посібник з узагальнення корекційно- 
розвиткової технології «Пальці допомагають думати, пальці допомагають говорити» (2001 
рік), публікації у журналі «Дошкільне виховання». Отримала диплом учасника міжнародного 
семінару «Навчання дітей з проблемами розвитку. Досвід Ізраїлю» (м. Київ, 2015 рік), 
сертифікат учасника Другого Всеукраїнського семінару «Теорія і практика професійного 
зростання сучасного педагога спеціальних та загальноосвітніх навчальних закладів (2016 
рік), сертифікат учасника науково-практичної конференції «Від експертів професіоналам/ 
сучасний погляд на принципи корекційної роботи з дітьми РАС та ефективної взаємодії з їх 
родинами (м. Київ, 2021 рік). Брала участь у Другій Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні: регіональний 
аспект» (2019 рік).

ВИСТУПИЛА:
Іванова В.В., член конкурсної комісії, яка повідомила, що на підставі вивчення 

поданих документів конкурсна комісія прийшла до висновку, що документи Каптює Г.І., 
Головань Н.І., Погудіної В.О., Каптюх О.В., Міроєвської А.Г., Очеретнюк Т.Л., Лазарєвої 
РІ В., Гетманенко К.О. відповідають умовам конкурсу. Запропонувала допустити Каптюх Т.І. 
до участі у конкурсі на зайняття вакантної посади директора Інклюзивно-ресурсного центру 
по Вознесенівському району, Головань Н.І. - до участі у конкурсі на зайняття вакантної 
посади директора Інклюзивно-ресурсного центру по Дніпровському району, Поіудіну В.О. 
та Каптюх О.В. - до участі у конкурсі на зайняття вакантної посади директора Інклюзивно- 
ресурсного центру по Заводському району, Міроєвську А.Г. - до участі у конкурсі на 
зайняття вакантної посади директора Інклюзивно-ресурсного центру по Комунарському 
району, Очеретнюк Т.Л. - до участі у конкурсі на зайняття вакантної посади директора 
Інклюзивно-ресурсного центру по Олександрійському району, Лазареву Н.В. - до участі у 
конкурсі на зайняття вакантної посади директора Інклюзивно-ресурсного центру по 
Хортицькому району, Гетманенко К.О. - до участі у конкурсі на зайняття вакантної посади 
директора Інклюзивно-ресурсного центру по Шевченківському району.
Голосували (загальним списком) відкритим голосуванням:
«за» - У  / ) __
«проти» - о ( __ .
«утримались» - 0 / иіїид)
ВИРІШИЛИ: ....  71 . .
1.Допустити Каптюх Т.І., Головань Н.І., Погудіну В.О., Каптюх О.В., Міроєвську А.1 ., 
Очеретнюк Т.Л., Лазареву I I.В., Гетманенко К.О. до участі у конкурсі на зайняття вакантних 
посад директорів Інклюзивно-ресурсних центрів міста Запоріжжя департаменту освіти і



науки Запорізької міської ради.
2.Оприлюднити на офіційному сайті Запорізької міської ради перелік осіб, допущених до 
участі у конкурсному відборі на зайняття вакантних посад директорів Інклюзивно-ресурсних 
центрів міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (список
додається).

СЛУХАЛИ:
По третьому питанню Зайцева В.О., голову конкурсної комісії, який повідомив, що для 

участі у конкурсі на зайняття вакантних посад педагогічних працівників Інклюзивно- 
ресурсних центрів міста Запоріжжя подано документи від трьох кандидатів: Шутович II.В., 
Долинної К.І., Гілєвич В.В.

Запропонував перейти до розгляду поданих на конкурс документів.

Комісія приступила до розгляду документів кандидатів на зайняття вакантних посад 
педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсних центрів міста Запоріжжя:
1. ШУТОВИЧ Наталія Віталіївна, 05.01.1959 р.н„ має повну вищу освіту, закінчила у 1980 
році Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Олігофрено- 
педагогіка та логопедія», отримала кваліфікацію вчителя і логопеда допоміжної школи. 
Працювала на посадах вихователя ДНЗ №8, логопеда загальноосвітньої школи №8, 23, 38, 
допоміжної-школи-інтернату №9. З 2018 року працювала за сумісництвом на посаді 
консультанта вчителя-логопеда психолого-медико-педагогічної консультації Комунарського 
району. На даний час займає посаду вчителя-логопеда логопедичного пункту 
територіального відділу освіти Комунарського району департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради. Стаж педагогічної роботи — 41 рік. Має кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «учитель-методист».
2. ГІЛЕВИЧ Вікторія Володимирівна, 12.10.1969 р.н., має повну вищу освіту, закінчила у
1997 році Запорізький державний університет за спеціальністю «Українська мова та 
література», отримала кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури, у 
2009 році -  дефектологічний факультет Слов’янського державного педагогічного 
університету, отримала кваліфікацію вчителя спеціальної загальноосвітньої школи для дітей 
з вадами інтелектуального розвитку; корекційного педагога спеціальних дошкільних 
закладів. Працювала на посаді вчителя початкових класів загальноосвітньої школи № 23 
міста Запоріжжя. Солонянської середньої школи Вільнянського району Запорізької області, 
комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2»
Запорізької області. На даний час займає посаду вчителя української мови та літератури 
комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2»
Запорізької області. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 
педагогічне звання «старший учитель». Стаж педагогічної роботи 29 років. У 2019 році 
брала участь у Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Досвід та 
перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні: регіональний аспект».
3. ДОЛИННА Кристина Ігорівна, 02.09.1982 р.н., має повну вищу освіту, закінчила у 2004 
році Запорізький державний університет за напрямом підготовки «Психологія», здобула 
кваліфікацію психолога. Працювала на посаді практичного психолога в комунальному 
закладі «Обласний дитячий психоневрологічний санаторій» Запорізької обласної ради, в 
дошкільному навчальному закладі (ясла-садку) №? 89 «Сонечко» Запорізької міської ради 
Запорізької області, в Позашкільному навчальному закладі «Цешр дозвілля дітей та 
юнацтва Вознесенівського району» Запорізької міської ради Запорізької області. Працювала 
за сумісництвом на посаді практичного психолога районної психолого-медико-педагоіічної 
консультації територіального відділу освіти Шевченківського району (з 2018 року 
Інклюзивно-ресурсному центрі по Шевченківському району м. Запоріжжя департаменту 
освіти і науки Запорізької міської ради).

На даний час працює на посаді практичного психолога в Запорізькій загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів № 4 Запорізької міської ради Запорізької області. Має кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст першої категорії». Стаж педагогічної роботи -  16 років.



ВИСТУПИЛА:
Коваленко Т.М., член конкурсної комісії, яка повідомила, що на підставі вивчення 

поданих документів конкурсна комісія прийшла до висновку, що документи відповідають 
умовам конкурсу. Запропонувала допустити Шутович Н.В. до участі у конкурсі на зайняття 
вакантної посади вчителя-логоледа Інклюзивно-ресурсного центру по Комунарському 
району, Долинну К.І. - до участі у конкурсі на зайняття вакантної посади практичного 
психолога Інклюзивно-ресурсного центру по Шевченківському району, Гілевич В.В. - до 
участі у конкурсі на зайняття вакантної посади вчителя-дефектолога Інклюзивно-ресурсного 
центру по Шевченківському району.
Голосували (загальним списком) відкритим голосуванням:
«за» - 5 / // .... .....

оипш нли;
1.Допустити Шутович Н.В., Долинну К.І., Гілевич В.В. до участі у конкурсі на зайняття 
вакантних посад педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсних центрів по Комунарському 
та Шевченківському районах міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької 
міської ради.
2.Оприлюднити на офіційному сайті Запорізької міської ради перелік осіб, допущених до 
участі у конкурсному відборі на зайняття вакантних посад педагогічних працівників 
Інклюзивно-ресурсних центрів міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької 
міської ради (список додається).

Голова конкурсної комісії ....  В.О.Зайцев

Члени конкурсної к о м іс ії^ ^ 5* ^ ^  в.В. Іванова



Додаток до протоколу №1 

засідання конкурсної комісії 

від 20.07.2021

Перелік осіб, допущених до участі у конкурсі на зайняття вакантних посад
' директорів Інклюзивно-ресурсних центрів міста Запоріжжя

департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

1. Каптюх Тетяна Іванівна
2. Головань Наталя Іванівна
3. Погудіна Валерія Олександрівна
4. Каптюх Оксана Валеріївна
5. Міроєвська Аліна Г ригорівна
6. Очеретнюк Тетяна Леонідівна
7. Лазарева Наталія Вікторівна
8. Гетманенко Катерина Олександрівна

Перелік осіб, допущених до участі у конкурсі на зайняття вакантних посад 
педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсних центрів міста Запоріжжя 

департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

1. Гілевич Вікторія Володимирівна
2. Долинна Кристина Ігорівна
3. Шутович Наталія Віталіївна


