
ПРОТОКОЛ № З
засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя

м. Запоріжжя 29.07.2020

Склад конкурсної комісії:

Губіна Оксана Олександрівна - депутат Запорізької міської ради (політична фракція «Наш край»), голова комісії;

Прасол Михайло Вікторович - член громадської організації «Всеукраїнське бюро люстрації та протидії корупції», 

член комісії;

Полухін Володимир Федорович - депутат Запорізької міської ради (політична фракція «Опозиційний блок»), член 
комісії;

Васильчук Геннадій Миколайович - депутат Запорізької міської ради (політична фракція «Європейська 
солідарність»), член комісії;

Захарчук Віктор Миколайович - тимчасово виконувач обов’язків директора Департаменту освіти і науки 
Запорізької обласної державної адміністрації, член комісії;

Іванова Вікторія Вікторівна - тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління Державної служби якості 
освіти у Запорізькій області, член комісії;

Штанько Юлія Петрівна - головний спеціаліст відділу інституційного аудиту управління Державної служби 
якості освіти у Запорізькій області, член комісії;

Гузеватий Андрій Юрійович - член громадської організації «Об’єднання керівників закладів загальної середньої 
освіти територіальної громади міста Запоріжжя», член комісії;

Юдін Юрій Іванович - заступник голови Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки 
України, член комісії.

Присутні: , ® [п<?£,1 осіб
Відсутні: р& а е-

На засіданні конкурсної комісії присутні:
Зверева Катерина Олегівна - керівник громадської організації «Хочу вчитись!»;
Латій Олександр Юрійович - співзасновник громадської організації «Хочу вчитись!»;
Шелудько Катерина Володимирівна, Шелудько Ксенія Сергіївна - громадянки України, спостерігачі.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Проведення перевірки професійних компетентностей претендентів на заміщення вакантних посад директорів 
закладів загальної середньої освіти міста Запоріжжя шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання.
2. Підведення підсумків письмового вирішення ситуаційного завдання та визначення учасників третього етапу 
конкурсу - публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

СЛУХАЛИ:

Губіну Оксану Олександрівну, голову конкурсної комісії, яка наголосила, що до другого етапу конкурсу 
- перевірки професійних компетентностей претендентів на заміщення вакантних посад директорів закладів 
загальної середньої освіти міста Запоріжжя - допущено 92 учасника конкурсу. Список учасників другого етапу 
конкурсу оприлюднений на офіційному сайті міської ради, на сайті департаменту освіти і науки Запорізької 
міської ради та сайтах відповідних закладів освіти (протокол №2 від 27.07.2020 засідання конкурсної комісії).

Губіна О.О. проінформувала, що за рішенням конкурсної комісії від 27.07.2020 перенесено термін 
перевірки знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти шляхом письмового тестування 
Демченку А.Г., кандидату на заміщення вакантної посади директора Запорізького навчально-виховного 
оздоровчого комплексу № 110 Запорізької міської ради Запорізької області до закінчення лікарняного.



Демченко А.Г. передав до конкурсної комісії заяву про дозвіл на участь у конкурсі у зв’язку із 
закінченням лікарняного та копію листка непрацездатності, в якому зазначено дозвіл приступити до роботи з 
29.07.2020.

Губіна О.О. винесла питання на розгляд членів конкурсної комісії.

ВИСТУПИВ:

Захарчук В.М., який запропонував дозволити Демченку А.Г. пройти перший етап конкурсу - перевірку 
знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти шляхом письмового тестування у відведений 
для цього етапу час. За результатами письмового тестування прийняти рішення щодо допущення Демченка А.Г. 
до другого етапу конкурсу - письмового вирішення ситуаційного завдання.

Голосували: 
«за» - 3 /

«проти» -
«утримались»- Р

ВИРІШИЛИ:
Дозволити Демченку Аркадію Григоровичу пройти перший етап конкурсу - перевірку знання 

законодавства України у сфері загальної середньої освіти шляхом письмового тестування у відведений для цього 
етапу час (не більше 60 хвилин) у присутності Васильчука Г.М., відповідального за II групу учасників конкурсу 
члена конкурсної комісії.

Губіна О.О. зачитала членам конкурсної комісії наказ департаменту освіти і науки Запорізької міської 
ради від 27.07.2020 № 406к/тр про внесення змін до складу конкурсної комісії на підставі звернення управління 
Державної служби якості освіти у Запорізькій області від 27.07.2020 № 05-23/309 про заміну члена конкурсної 
комісії Лагоди Наталії Анатоліївни у зв’язку з неможливістю брати участь у роботі конкурсної комісії та 
введенням до складу комісії Штанько Юлії Петрівни - головного спеціаліста інституційного аудиту управління 
Державної служби якості освіти у Запорізькій області.

Запропонувала обрати секретаря конкурсної комісії.

ВИСТУПИВ:

Васильчук Г.М., який запропонував обрати секретарем конкурсної комісії
Голосували:
«за» - -9 / )
«проти» - £> )
«утримались» - у /ири )

Іванову В.В.

ВИРІШИЛИ:
Секретарем конкурсної комісії обрати Іванову Вікторію Вікторівну.

Губіна О.О. наголосила, що з урахуванням епідемічної ситуації, конкурсна комісія та учасники конкурсу 
працюють в умовах дії карантину і повинні дотримуватись всіх вимог (застосування індивідуальних засобів 
захисту та дотримання дистанції). З метою запобігання поширенню коронавірусу та гострих респіраторних 
захворювань письмове вирішення ситуаційного завдання проводиться по групах. Всі учасники конкурсу поділені 
на 7 груп. Склад учасників груп затверджений на першому етапі конкурсу і залишається без змін:

I група (кабінет 2) - відповідальний член конкурсної комісії Захарчук Віктор Миколайович;
II група (кабінет 14) - відповідальний член конкурсної комісії Васильчук Геннадій Миколайович;
III група (кабінет 18) - відповідальний член конкурсної комісії Прасол Михайло Вікторович;
IV група (кабінет 20) - відповідальний член конкурсної комісії Полухін Володимир Федорович;
V група (кабінет 29) - відповідальна член конкурсної комісії Іванова Вікторія Вікторівна;
VI група (кабінет 31) - відповідальний член конкурсної комісії Гузеватий Андрій Юрійович;
VII група (кабінет 32) - відповідальний член конкурсної комісії Юдін Юрій Іванович.

ВИСТУПИЛИ:

Іванова В.В., секретар конкурсної комісії, яка проінформувала членів конкурсної комісії, що розв’язання 
ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та 
досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та 
професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що 
пов’язані із завданнями та змістом роботи на посаді директора закладу загальної середньої освіти.



Губіна О.О., голова конкурсної комісії, яка нагадала процедуру проведення перевірки професійних 
компетентностей кандидатів на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти. 
Звернула увагу, що ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не більше ЗО хвилин.

Кандидат обирає одне із запропонованих 6 (шести) варіантів ситуаційних завдань шляхом витягування 
його під час проведення конкурсного відбору у присутності члена конкурсної комісії (конверти із ситуаційними 
завданнями та бланки листів для написання відповідей знаходяться у відповідальних за групи членів конкурсної 
комісії).

Проведення письмового вирішення ситуаційного завдання здійснюється згідно із затвердженим у 
Положенні порядком.

Після закінчення часу, відведеного на перевірку знання законодавства у сфері загальної середньої освіти 
Демченка А.Г., кандидата на заміщення вакантної посади директора Запорізького навчально-виховного 
оздоровчого комплексу № 110 Запорізької міської ради Запорізької області, члени конкурсної комісії приступили 
до оцінювання письмового тестування.

Демченко А.Г. за ЗО хвилин відповів на 50 тестових завдань і набрав 50 балів.

Голова конкурсної комісії запропонувала допустити Демченка А.Г. до другого етапу конкурсу - перевірки 
професійних компетентностей шляхом вирішення ситуаційного завдання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - -9 [де#9 )
«проти» - О / лгу лгЦ
«утримались» - Р/ліірі-г )

ВИРІШИЛИ:
Допустити Демченка Аркадія Григоровича до другого етапу конкурсу - письмового вирішення ситуаційного 

завдання. Провести письмове вирішення ситуаційного завдання у відведений для цього етапу час (не більше ЗО 
хвилин)у присутності члена конкурсної комісії Прасола Михайла Вікторовича.

Демченко А.Г. приступив до письмового розв’язання ситуаційного завдання згідно із затвердженим у 
Положенні порядком.

Після закінчення часу, відведеного на письмове вирішення ситуаційного завдання, члени конкурсної комісії 
приступили до оцінювання письмових відповідей всіх учасників конкурсу..

Голова конкурсної комісії Губіна О.О. нагадала членам конкурсної комісії критерії оцінювання 
письмового вирішення ситуаційного завдання. Звернула увагу, що за кожною окремою вимогою до оцінювання 
професійних компетентностей кандидатів на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої 
освіти, виставляються такі бали:
2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, 
компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;
1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для 
виконання посадових обов’язків;
0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом конкурсної 
комісії індивідуально. Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне 
значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал 0,5 або нижче 
вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до третього етапу конкурсу.

Після закінчення оцінювання письмового вирішення ситуаційного завдання кожного учасника конкурсу 
членами конкурсної комісії та підрахунків середнього арифметичного значення індивідуальних оцінок членів 
конкурсної комісії, секретар конкурсної комісії Іванова В.В. заносить до протоколу та екзаменаційної відомості 
середній бал:

АЛЕКСАНДРОВА Вікторія Станіславівна - ■/, У
АНДРІЄНКО Оксана Володимирівна - 2,(2
БАГЛЕР Ігор Олегович - /,
БАНЬКОВСЬКА Олена Григорівна - 2,0
БЕЛИМЕНКО Юлія Анатоліївна -
ЕНСЬКО Ірина Володимирівна - і, 6
БІЛОУС Костянтин Андрійович 2,0
БОБРУЛЬ Тетяна Олексіївна -2,0



БОНДАР Валентина Леонідівна - % , Ц
БОРИСЕНКО Людмила Михайлівна - />. о 
БОЧКА Олена Іванівна - ^2? 
БОЯР Катерина Станіславівна - л?, 0 
БУЛАТ Лариса Леонідівна - X X 
БУРМА Ірина Миколаївна - /, /
ВАВІЛОВА Тетяна Григорівна - 
ВЛАСЮК Світлана Михайлівна - /,Х_____
ГАНЖА Лариса Олександрівна - 2 0______
ГАНЮКОВА Катерина Степанівна - /,/?_____
ГАШЕНКО Людмила Дмитрівна - /, / 
ПГАУРІ Надія Вікторівна -______ 2-, 2
ГЛЄЗЄРОВА Луїза Василівна -/. X 
ГРИНЬ Людмила Дмитрівна -/, X 
ГУБРІЄНКО Оксана Геннадіївна - 2 <2______
ДАЦІНЬКО Євдокія Григорівна - 7 і/______
ДЕМЧЕНКО Аркадій Григорович - 2, О_____
ДОНОВСЬКИЙ Сергій Миколайович - 1,8 
ДОРОШЕНКО Світлана Сергіївна - 2.0______
ЄМЕЛЬЯНОВА Галина Вікторівна - 2,0 
ЗАВАРЗІНА Тамара Василівна -_____X 2?______
ЗАЙЧЕНКО Любов Миколаївна - /, 8
ЗАКУТНА Ілона Олександрівна - /, 3
ЗЛАТОВА Людмила Іванівна -_____ 2,4
ІВАНИЦЬКА Тетяна Вікторівна - /, /
ІВАНІШИНА Олена Анатоліївна - -/<5
ІВАНІЧЕНКО Денис Костянтинович - /. в 
ІВАНОВА Олена Геннадіївна - 1,8
КАЗАНЦЕВ Антон Федорович 4 У_____ _
КАРАВАЄВА Олена Іванівна- <7, ,4і________
КАРПЕНКО Наталія Олександрівна - X/_____
КАПЛУНОВА Лариса Владиславівна / 
КИБА Микола Михайлович -1,2 
КИРИЧЕНКО Оксана Анатоліївна - 2, (2
КІНЕБАС Вікторія Вікторівна - р 2 
КІНІНЄЄВА Тамара Павлівна - X, 3______
КОВАЛЕНКО Оксана Миколаївна - /_Х
КОВАЛЬ Валентина Вячеславівна - / 8
КОМІССАРОВ Вадим Олексійович - 24______
КРИШТАЛЬ Валентина Володимирівна - 7,3 
КРУГЛА Людмила Юхимівна - /) 
КРУК Раїса Миколаївна -_______/, 9
КУЗЬМЕНКО Володимир Іванович - 2\ 0_____
КУЛИК Володимир Юрійович - 2,0_____
КУ РАКОВ А Зоя Григорівна - X 0
ЛЕВЧЕНКО Вікторія Вікторівна - /, З 
ЛИСЕНКО Альбіна Борисівна - /, 2
ЛЮБІМОВА Алла Володимирівна - 
МАГЛЬОВАНА Ольга Павлівна - X 9______
МАЛИШ Олена Євгенівна - /, Л
МАН Світлана В’ячеславівна - 7, З_____
МАЦКУЛЯК Юлія Вікторівна - / 8 
МЄЛІКОВА Ірина Анатоліївна - X, З 
МЄРКІНА Антоніна Леонідівна -
МОГИЛІН Олександр Володимирович - X 9 
МОЛЧАНОВ Віктор Олександрович - /> X-
ОХР1МЕНКО Олена Миколаївна -_____ X
ПАНІНА Світлана Савелїївна -________2$
ПАРХОМЕНКО Ірина Володимирівна - <£ 
ПЕТІК Юлія Олександрівна -_______ 7,3
РІВК1Н Анатолій Давидович -_____ 7,3"
РУДЕНКО Олена Станіславівна - 7, 9
РЯБЕНКО Лариса Іванівна -7-, 9 
САМІЛО Костянтин Миколайович - <7-
СЕЛІВАНОВСЬКА Олена Михайлівна - 7 4______
СИТЕНКО Неля Юріївна - /, 7?



СОЛДАТЄНКО Ольга Василівна - 2?, $ 
ТАНДУРА Ганна Олександрівна - / (2 
ТАТАРОВА Ірина Іванівна - 2- 0
ТЕРНОВСЬКА Людмила Іванівна - / З 
ТІЩЕНКО Олена Леонідівна - /„ Б
ТИМОШЕНКО Федот Миколайович - 2 ії 
ТКАЧОВА Лариса Петрівна - У , 
УСОВА Тетяна Миколаївна - /, / 
ХМІЛЬ Ганна Максимівна - У, /
ЦИГАНОВ Геннадій Володимирович - /, $_____
ЧАБАН Світлана Олександрівна -_____ -і £
ЧЕРЕПОВСЬКА Ольга Василівна - / 'у ______
ЧОМОВА Світлана Валеріївна - /9______
ЧУМАЧЕНКО Андрій Іванович - / р> 
ШАЛЬМІНА Доліна Михайлівна - д ,9 
ШАПКА Віктор Іванович -______7 Б
ШЕВЧЕНКО Вікторія Дмитрівна - /, д 
ШУЛЬГА Валерій Іванович -_____ / .3
ЯКОВЛЄВА Вікторія Олександрівна - / £

СЛУХАЛИ:
По другому питанню Губіну О.О., голову конкурсної комісії, яка запропонувала підвести підсумки 2 етапу 
конкурсу - письмового вирішення ситуаційного завдання.
ВИСТУПИЛА:
їуд Н<рс>д $ секретар конкурсної комісії, яка оголосила результати письмового вирішення
ситуаційного завдання кандидатів на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти 
м. Запоріжжя.

За результатами оцінювання письмового вирішення ситуаційного завдання набрали:
2 бали - 2] осіб;

від Ідо 2 балів - 20 осіб;
від 0 до 1 балу - £■ осіб.

ВИРІШИЛИ:
До третього етапу конкурсу - презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти 
допускаються - О’З учасників конкурсу.
Не допускаються до презентації О / .

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):
«за» -
«проти»-^224^^1______
«утримались» - О \

О.О.ГубінаГолова конкурсної комісії

Члени конкурсної комісії "М. В. Прасол 
ДФ.Полухін 
Г.М.Васильчук 
Ъ.М.Захарчук 
В.В.Іванова 
Ю.П.Штанько 
А.Ю.Гузеватий 
Ю.І.Юдін


