
ПРОТОКОЛ NЬ 2

засiдання конкурсноi KoMicii з проведення конкурсу на зайнятгя

вакантних посад orp.nropi" Iнклюзивно_ресурсних центрiв MicTa запорillttttя

ДепартаМенТУосВlТиlнаУкиЗапорiзькоiмiськоiради

м. Запорiжжя 09,08,2021

Склад KoнKypcнoi KoMicii:

Зайцев В'ячеслав олексiйович - голова постiйноi KoMicii з питань освiти, науки, культури,

туризму та спорту Запорiзькоi MicbKoi ради;

IBaHoBa Вiкторiя BiKTopiBHa - заступник директора департаменту - начаJIьник вiддiлУ

органiзачiйноi'та пuдро"ът роботи департаменту освiти i науки Запорiзькоi мiськоi ради;

Коваленко Тетяна Михайлiвна - директор комунальноТ установи KI-[eHTp професiйного

розвитку педагогiчних працiвникiв> Запорiзькоi MicbkoT ради;

Захарова длла Григорiвна - головний спецiалiст вiддiлу органiзацiйноТ та кадровоi роботи

департаменту освiти i науки Запорiзькоi мiськоi ради;

Боряков TiMyp вячеславович _ юрисконсульт провiлний вiддiлу юридично-^*::]_ч:,лч:?:::

слух,би .1"*"i.rrroro нагляду за булiвництвом i капiтальним ремонтом департаменту освlти l

науки ЗапорiзькоТ мiськоi ради.

Присутнi: 5 (п'ять) осiб

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1. Проведення письмового iспиту на знання законодавства У сферi освiти дiтей з особливими

освiтнiми потребами; знання основ спецiальноi педагогiки; знання основ управлiння

дiяльнiстю Iнклюзивно-ресурсного центру претендентiв на зайняття вакантних посад

директорiв Iнклюзивно-ресурсних центрiв'Micia Запорiжlкя департаменту освiти i науки

Запорiзькоi мiськоi ради.
2. Пiдведення пiдсумкiв письмового iспиту,

СЛУХАЛИ:
По першому питанню:

Зайцева В.О., голову KoнKypcHoi KoMiciT, який наголосив, що конкурс проводиться

вiдповiдно до Положення про проведення конкурсу на посади диреItторiв та педагогiчних

працiвниКiв iнклюзИвно-ресурСних центРiв MicTi ЗапорiжжЯ департаменту освiти i науки

Зirrорi.uооi MicbKoi ради, затверд}кеного'рiшенням ЗапорiзькоТ MicbKoT ради вiд 2з,04,2021

Jф79, наказУ o"ruprur.HTy освiти i наукиЪапорiзькоi мiськоi ради вiд |4,06,2021 Nэ253 к/тр

<Про проводення конкурсу на зайняття вакантних посад директорiв та педагогiчних

працiвникiв lнклюзивно-ресурсних центрiв MicTa Запорiжлtя департаменту освiти i науки

ЗапорiзькОТ MicbKoi ради). За резульrurur, перевiрки конкурсною комiсiею документiв,

поданих на конкурс кандидатами на зайняття вакантних посад директорiв та вакантних посад

педагогiчнr* ,rрuчiuникiв Iнклюзивно-ресурсних центрiв MicTa Запорiжжя департаменту

освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi, nu пlд.ru"i рiшення конкурсноi KoMicii вiд 20,07,2021

(протокол Nb 1 засiдання конкурсноi KoMiciI) ло участi у KoнKypci допуттlено 8 кандидатiв на

зайнятгя 7 вакантних посад директорiв Iнклюзивно-ресурсних центрiв та З кандидати на

зайняття б вакантних посад педагогiчних працiвникiв Iнклюзивно-ресурсних центрiв, Списки

учасникiв конкурсу були оIIрилюдненi на офiцiйному сайтi Запорiзькоi Micbkoi ради,

ьфiцiи"оrу сайтi департаменту освiти i науки Запорiзькот MicbkoT ради та офiцiйних сайтах

тфиторiальних вiддiлiв освiти Вознесенiвського, ,Щнiпровського, Заводського,

Комунарського, Олександрiвського, Хортицького та IТIевченкiвського районiв департаменту

освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради.



Звернув увагу чпенiв конкурсноi KoMicii, що постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд2| липня 2021 року <Про вIIесення змiн до деяких постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

щодо оргаrriзацii навчання осiб з особливими освiтнiпци тrотребамиD вIIесено зIrлiци дQ п. 42,

п.45 ПоложенЕя про iнклпозивно-ресурсний центр, затвердженого пOстановою КабiнетУ
MiHicTpiB Украihи вiд 12.07.2017 }ф545 (про приз}Iачення фахiвцiв (консультантiв)
iнклюзивно-ресурсних центрiв директоропл IнклюзивнO-ресурсного центру без прQведення
конкурсного вiдбору). Запропоfiрав розгпянути заяви претендентiв на зайняття вакантних
посад педагогiчних працiвникiв Iнклюзивно-ресурсних центрiв по Комунарськоплу та
Шевченкiвському районоr MicTa Запорiжжя Гiлевич BiKTopii Володимирiвни, .ЩолинноТ
Кристини Iгорiвни Шутович Наталii Вiта.гliiвни про зняття iх кандидаryр з подаJIьцоi участi у
копкурсi у зв'язку iз внесеними змiнапли.

Питання виноситься на розгляд членiв KoнKypcнoi KoMicii.
ГОЛОСУВАЛИ (загальним списком) :

(за)) -
(проти) -

5 (п'ять)
0 (нуль)

(утримirлись)) - 0 (нуль)
ВИРIШИЛИ:
Враховуючи змiни до Пололсення про iнклюзивно-ресурсний центр та призначення

фахiвцiв (консультантiв) iнклюзивно-ресурсних центрiв без проведення конкурсного
вiдбору, зняти кандидатури Гiлевич В.В., .ЩолинноТ K.I., Шутович Н.В. вiд подальшоi участi
у KoнKypci на зайняття вакантних посад педагогiчних працiвникiв Iнклюзивно-ресурсних
центрiв по Комунарському та Шевченкiвському районах MicTa Запорiжжя.

Зайцев В.О. запропонував перейти до проведення письмового iспиту на знання
законодавства у сферi освiти дiтей з особливими освiтнiми потребами; знання основ
спецiальноi педагогiки; знання основ управлiння дiяльнiстю Iнклюзивно-ресурсного центру
кандидатiв на зайняття вакантних посад директорiв Iнклюзивно-ресурсних центрiв,

Нагадав про триваJIiсть та процедуру проведення письмового iспиту,
Iспит складасться з б питань, якi формуються iз зага.шьного перелiку питань, по 2

питання за кожним iз напрямiв: знання законодавства у сферi освiти дiтей з особливими
освiтнiми потребами; знання основ спецiальноТ педагогiки; знання основ управлiння
дiяльнiстю Iнклюзивно-ресурсного центру.

Iспит проходить у письмовiй формi не бiльulе ] zоduнu 20 хвuлuн у присутностi членiв
KoMicii.

Запропонував кандидатам на зайнятrя вакантних посад директорiв Iнклюзивно-
ресурсних центрiв обрати один iз 16 запропонованих BapiaHTiB завдань, ознайомитись з
питаннями та приступити до виконання письмового iспиту.

Кандидати обрали наступнi варiанти завдань:

Погудiна Валерiя Олександрiвна - BapiaHT J\Ъ 10

Каптюх Тетяна IBaHiBHa -
Головань Натаlrя IBaHiBHa -

Каптюх Оксана Валерiiвна -
MipoeBcbKa Алiна Григорiвна -

Очеретнюк Тетяна Леонiдiвна -

Лазарева Натаlriя BiKTopiBHa -

BapiaHT Ns 12

BapiaHT J\Ъ 1

BapiaHT Nэ 4
BapiaHT М 9
BapiaHT М 2
BapiaHT М 8

Гетманенко Катерина Олександрiвна - BapiaHT Jt 11.
Проведення iспиту здiйснюеться згiдно iз затвердженим Положенням.
Пiсля закiнчення часу, вiдведеного на письмовий iспит, члени конкурсноi KoMiciI

приступили до оцiнювання вiдповiдей на питання. Секретар конкурсноТ KoMicii Захарова
А.Г. нагадала критерii оцiнювання письмового iспиту.

За письмовi вiдповiдi на питання виставляються TaKi бали:
2 балu - кандидатам, якi в повному обсязi розкрили суть питання;
1 бал - кандидатам, якi розкрили питання фрагментарно;
0 балiв - кандидатам, якi не вiдповiли на питання.

Кандидати, якi за результатами iспиту набрали 5 балtiв, допускаються до спiвбесiди.
Itандидати, якi за результатами iспиту набрали менше 5 балiв не допускаються до

спiвбесiди та вважаються такими, що не пройшли конкурс.



пiсля закiнчення оцiнювання письмового iспиту кандидатiв на зайняття вакантних

посад директорiв Iнклюзивно-ресурсних центрiв Вознесенiвського, .Щнiпровсьlсого,

Заводського, Комунарського, Олександрiвського, Хортицького та Шевченкiвського районiв
MicTa Запорi>tстся департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi раДи, секреТаР КОНКУРСНОТ

KoMiciT заносить до екзаменацiйноi вiдомостi загаJIьну кiлькiсть набраних балiв за письпловий
iспит та визначае середне арифметичне значення iндивiдуaшьних оцiноlс членiв lcoHKypcHoi

KoMicii.
СЛУХАЛИ:
Зайцева В.О., голову конкурсноI KoMiciT, який оголосив результати I етапу конкурсу -

письмового iспиту на знання законодавства у сферi освiти дiтей з особливими освiтнiми
потребами; знання оснOв спецiальноi педагогiки; знання 0снов управлiння дiяльнiстю
Iнклюзивно-ресурсного центру.

Всього виконувtlли письмовий iспит 8 кандидатiв, якi отримали TaKi бали:
Каптюх Тетяна IBaHiBHa -

Головань Нататlя IBaHiBHa -

Погулiна Ва-тrерiя Опександрiвна -

Каптюх Оксана ВалерiiЪна -

MipoeBcbKa Алiна Григорiвна -

Очеретнюк Тетяна Леонiдiвна -

Лазарева Наталiя BiKTopiBHa -

Голова конкурсноI KoMicii

Члени конкурсноi KoMicii:

14 баrriв (середнiй бал - 2,8)
27 балiв (середнiй баlr - 5,4)
25 ба"пiв (середнiй бал - 5,0)
25 ба-тliв (середнiй бал - 5,0)
25 балiв (середнiй бал - 5,0)
26 балiв (середнiй бul- 5,2)
25 ба-тriв (середнiй бал - 5,0)

Гетманенко Катерина Олексанлрiвна - 30 балiв (середнiй бал - 6,0).
За результатами оцiнювання письмового iспиту:

вiдповiли на б питань - З кандидати,
вiдповiли на 5 питань - 3 кандидати,
вiдповiли на 4 питання - 2 кандидати.

BHic пропозицiю допустити до другого етапу конкурсу (спiвбесiди з обговоренням
мотивацiйного листа) 7 (ciM) учасникiв конкурсу.

Кандидат на зайняття вакантноi посади директора Iнклюзивно-ресурсного центру по
Вознесенiвському району м. Запорiжх<я департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi

ради Каптюх Тетяна IBaHiBHa за кiлькiстю набраних балiв не допускаеться до наступного
етапу конкурсу i вважаеться такою, що не пройшла конкурс.

ГОЛОСУВАЛИ (загальним списком):
(заD - 5 (п'ять)
(проти) - 0 (нуль)
(утримались) - 0 (нуль)

ВИРIШИЛИ:
,Щопустити до другого етапу конкурсу (спiвбесiди з обговоренням мотивацiйного

листа) Головань H.I., Погулiну В,О., Каптюх О.В., MipoeBcbKy А.Г., Очеретнюк Т.Л.,
Лазареву Н.В., Гетманенко К.О.

В.О.Зайцев

В.В. IBaHoBa

Т.В. Боряков

А.Г.Захарова

Т.М. Кова"гtенко


