tlPoToKOJI

лъ l

засiданltя l(olll(ypcнoT KoMicii з проведеlltrя t(o}lKypcy }la зайняття
ПОСаЛИ ДIrРеКТОРа, I(оllсУЛЬтаllтiв та праr(тlлчt.l!|х психологiв l(омунальtIоТ
установи
(Центр професil:iн0I-0 розвI{тl(y педагогiчtlих працiвникiв> ЗапорiзькоТ MicbKoT
ради
та l(онсул ьта пr,iв вiлоlсремлен и х структурн и х п iлрозлiл iB

0ЗrЦ:2о20

м. Запорitlсжя

Склал KollKypcHoT ком

iciT:

Зайцев В'ячеслав олексiйови.I
ЗапорiзькоТ

м

-

гоJIова постiйноl'комiсii

icbKol' рали (поза(lраr<rriйни й);

з

IIl4TaHb

освiти, науки, кулы,ури, турl4зi\4у та спорlу

Губiна оксана Олеr<сандрiвна - депутат ЗапорiзькоТ MicbKoT рали (полiтична фракчiя кНаш край>);

Полухiн Володиплир Федорови,,t

-

депутат ЗапорiзькоI MicbKoT рали (полiтична фракцiя <опозицiйний блок>);

BiTkoBcbka 1-1аr,алiя Вололимирiвна - заступниI( директора департаменту
розвитку освiти департаменту освiти i науки Загrорiзькоi MicbKoT рали;

-

начальник управлiння

з

питань

lBaltoBa Вiкторiя BiKTopiBHa - заступнllк директора деltартамеIlту - начальник вiллiлу органiзашiйноТ та калровоi'
роботи департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ Micbl<oi ради.

Присутнi;

Вiлсутнi:

5 !n/arnr)
р!

е.d-а ё

ocia

ПОРЯЛОК l{ЕННИЙ:

l. Про робот,у KoHr<ypcHoT KoMiciT з проведенНя конкурсУ на зайняття посад директора, консультантiв та
практичниХ психологiВ комунальноТ установИ <IleHTP професiйноГо розвиткУ педагогiчних праuiвникiв>
ЗапорiзькоТ MicbKoT рали (У подальшомУ - L[eHTp); консультанТiв вiлокремЛених структурних пiдрозлiлiв IJeHTpy

(обрання голови та секретаря конкурсноТ KoMiciT).
2. Про перевiрку поданих докумеl-tтiв вiд претендентiв на зайгrятгя посад:
2.1 директора комунальноi' установи KIl,eHTp професiйного розвитку педагогiчних прачiвникiв>> ЗапорiзькоТ
MicbKoT ради (l посада);
2.2 праl<тичtlих психолОгiв комуttаЛьноТ устаноВи KL{еHTP професiйноГо розвиткУ педагогiчних працiвникiв>
Запорiзькоi' Micbt<oT рали (2 посади);
2.3 r<онсультан,гiв комунально'i' установи <[{ентр про(lесiйного розвитку педагогiчних гrрашiвникiв>> Запорiзькоi'
MicbKoi' рали ( l9 посад);
2.4 консультантiв;
2,4,

l

вiлокремленого структурного пiлрозлiлу Вознесенiвського району (4 посали);

2.4.2 вiдокремленого структурного пiлрозлiлу [нiпровського району (4 посали);
2.4.3 вiлокремленого структурного пiлрозлiлу Заводського району (4 посали);
2.4.4 вiлокремленого структурного пiлрозлiлу Комунарського району (4 посали);
2.4._5 вiлокремленого cTpyI(TypHoI,o пiлрозлiлу олексанлрiвського району (4 посали);
2,4.6 вiлоr<ремленого струI(турного lri.Itрозлi.lrу Хортицького району (4 посали);
2.4.7 вiдокремленого cTpyкTyp}lol,o пiлрозлiлу LLlев.tенкiвського району (4 посали).
3. Про результати перевiрr<и поданих документiв вiд претендентiв на зайняття посад директора, консультантiв та
практиtlнt4Х псt-lхологiВ комунальноI установИ <l-{eHTP про(lесiйного розвитку педагогiчних прачiвникiв>
запорiзы<оi мiськоi ради та посад консультантiв його вiлокремлених структурних пiдроздiлiв.

4. Рiзне.

IIo rlершому t]итаннlо

СЛУХАЛИ:

lBaHoBy BiKTopiro BiKTopiBHy, заступника директора департаменту - начальника вiддiлу органiзачiйноТ та
калровот роботи департаменту освiти i науки Запорiзькоi Micbtcot' ради, яка наголосиJlа, що з
урахуванням
епiдемiчнот ситуаrtii в Украiнi продов)I(ено дiю карагlтtлну iз застосуванням протиепiлемiчнtлх заходiu, ,оrу
kol,|kypcHa комiсiя працюс в умовах каранти1,1у i необхiдно дотримуватись Bcix вимог.
I(olrKypc проводиться вiдповiдно до рiшення Запорiзькоi'мiськоi рали Nl65 вiд 26.08.2020 <I-1po створення
комунальноТ уста}IовИ <L\eHTp про(lесiйноГо розвитl(У ttедагогi.lниХ працiвникiв>> ЗапорiзькоТ MicbKoi
ради)),
наказiв департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT рали вiл 14.09,2020 ЛЪ 75Зкlтр <Про провелення конкурсу
на зайняттЯ посадИ директора комунальноТ установИ <IleHTP проtРесiйноГо розвиткУ педагогiчних працiвникiв>
Запорiзькоi'пliсьr<оl'ради)), вiд l4.09.2020 М 754кlтр <Про проведення конкурсу на зайняття посад консультантiв

та практичних психологiв комунальноТ установи KI-{eHTp професiйного
розвитку педагогiчних працiвникiв>
ЗапорiзькоТ MicbKoT ради та консультантiв його вiдокремлен"*
пiдроздiлiв. Всього оголошено
"rрупrурних

конкурс на зайняття 50 посад.

Умови проведення конкурсу були оприлюдненi 16 вересня 2020
року на офiцiйному сайтi Запорiзькоi
i науки ЗапорiзькоТ мiськоi ради та офiцiiнrх сайтах територiальних

MicbKoi ради, сайтi департаменту освiти

ВiДДiЛiВ ОСВiТИ ВОЗНеСеНiВСЬКОГО,
ЩНiПРОВсЬкого, Заводського, Комунарського, Олександрiвського, хортицького,

Шевченкiвського районiв MicTa.

конкурсна комiсiя сформована у кiлькостi 5 осiб вiдповiдно
до п.9 Порядку про конкурс на посаду

ДИРеКТОРа, iНШИХ ПеДаГОГiЧНИХ ПРацiвникiв I-{eHTpy, затвердженого
рiшенням MicrKbT рЙи вiд26.08.2020 Nэ65, на
пiдставi визначених постiйноЮ комiсiсю ЗапорiзькоТ MicbKoT
ради з питань освiти, науки, культури,спорту, молодi

та туризму кандидатур депутатiв вiдповiдного представницького органу мiсцеЙго
самоврядування. Склад
конкурснот KoMicii затвердх(ений наказом департаменту освiти i науки
Запорiзькоi мiськоi ради вiд 25.0g.2020
Nч781к/тр кПро затвердження KoMiciT для провеДення конкУрсу
на зайняття посад директора та iнших
педагогiчних працiвникiв комунальноТ
установи <I-(eHTp про,РЪ"lИrо.о розвитку п"дu.о.iчr"" працiвникiв>
Запорiзькоi MicbKoT ради).

[ля подальшоi роботи необхiдно обрати голову

koMiciT та секретаря.

ВИСТУПИЛИ:
полухiн В.Ф., який запропонував обрати головою конкурсноi koMicii Зайцева
В'ячеслава олексiйовича.
голосували вiдкритим голосуванням:
(за)Ч /Пп-tlrJfllJ

(проти))- о /zzEl2)

_Z2lБб

(утримilлись, -- rirt пц лt,)
(Утримilлись>

вирlшили.

---_v-

обрати головою конкурсноi koMiciT Зайцева В'ячеслава олексiйовича,

Рiшення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Зайцев В,о,, який запропонував обрати секретарем конкурсноi
KoMiciT IBaHoBy Вiкторiю BiKTopiBHy.

(проти)

-

D /,

ВИРIШИЛИ;
Обрати секретарем конкурсноТ KoMiciT IBaHoBy Вiкторiю BiKTopiBHy.
Рiшення прийнято.

ВИСТУПИЛА:
Зайцев В'ячеслав олексiйович, голова конкурсноТ KoMiciT,
який оголосив аJIгоритм проведення конкурсу по
вiдборУ канДиДаТУр на зайняття посаД Директора, практичного
психолога, консультантiв l_{eHTpy та консультантiв
його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв:

з 06.10.2020 по 09.10.2020 перевiрка членами конкурсноi
KoMicii поданих на конкурс документiв та прийняття
рiшення про допущен"" *аrд"даriв до участi у no"nyf""ory uiдОорi;

з 12,|0.2020 по l6.10.2020
пiдроздiлами;

-

початоК ознайомленНя кандидатiв iз I_{eHTpoM та його
вiдокремленими структурними

- перевiрка знання законодавства у галузi освiти, державних стандартiв,
Нацiональних рамок
квалiфiкацii та iнших нормативно - правових aKTiB
у сфЬрi освiти ,r"*о, письмового тестування (за графiком).
26,\0,2020

-

28,10,2020

перевiрка рiвня професiйних компетентностей шляхом
проведення спiвбесiди

мотивацiйного листа (за графiком).
29,10,2020

-

публiчна та вiдкрита презентацiя перспективного
плану розвитку

для кандидатiв на зайнятгя посади директора I{eHipy).

з

обговоренням

КУ кI]ПРПП) ЗМР

(виключно

по другому питанню

СЛУХАЛИ:

IBaHoBy Вiкторiю BiKTopiBHy, секретаря конкурсноТ
подаJIи документи 32 претенденти, Перелiк
необхiдних

KoMicii яка повiдомила, що для
участi у KoHKypci
документiв зазначено п-iоiор"дку про конкурс на
посаду директора, iнших педагогiчних працiвникiв
"
комуйьноi установи uц.rrр
професiйного розвитку

педагогiчних працiвникiв)> Запорiзькоl'мiськоi
ради, затI]ерд)I(еного рiшtенняь,l MicbKoT рали вiл 26.08.2020 Ns65,

саме:

а

- заява про ytlacTb у KoHrcypci з наданtlям згоди на обробку персональFI14х
даних вiдповiдно до Закону Украiни
(Про захист персо}{альних даних);
- автобiогра(liя таlабо резtоме (за вибором
учасника конкурсу);

- t<опiя паспорта громадяIlи}lа УкраТни;

- копiя докумеtIта пl)о Bl4uly ocBiTy (з додатком, що

с: його невiд'смноtо частиною) не нижче освiтнього ступеня
магiстра (спецiал icTa);
- документ, Luo пiлтвердхtус вiльне воло/(itlня
дер)кавноIо Moвoto;
- копiЯ труловоi' l(ни)кк1.1 чtл iншиХ документiв, що пiдтверД)куtоть ста)к педагогiчноi. (науково-пелагогiчноi.)
роботи Fle менше п'ятtл poKiB на деFlь Тх подання;
- довiдка про вiдсутнiсть сулимостil
- мотиваr(iйний лист, складений ловiльнiй
у
формi.
особа може надатl4 iншi локумеI-1ти, tцо пiлтвердлtують iT професiйнi таlабо моральнi якостi.

{ля учасr,i у KoHKypci на посадУ директора tсомунальноi' установИ <I-I,eHTp про(lесiйного
розвиl.ку
педагогi.tниl працiвникiв>> ЗапорiзькоI мiськоi ради подано документи l претендентом:'
- [(оваленко'Гетяtlа Михайлiвrrа - ocBiTa повна вища, закiнчила iапорiзький педагогiчний
коледж,2006
piK, за спеuiаlIьнiстtо кПоча,гкове навtIання)), вLIитель початковоТ Ulколи,
вtIитель iн(lорматики початковоi шкоJlи;
/]еР>КаВНИЙ ВtlЩИЙ НаВ'tаЛЬНИЙ ЗакЛаД <Запорiзьr<ий нацiональний
унiверситет>'Мlнiстерства освiти i науки
УкраТни,2009 piK, за спецizulьнiстю <Педагогiчна ocBiTa>, бакалавр педагогiчноТ o.uir"u,20l0
piK за

спецiальнiстю <соцiальна робота), магiстр соцiальнот педагогittи, викJlадач соцiальнот
педагогiки; працювала на
посадах керiвника комп'tотерного гуртка та вчителя *
реабiлiтолога в Запорiзькiй мiськiи слул<бi соцiальнот
допомоги, головного спецiалiста r,ериторiального вiллiлу освiти l(омунарського
району департаменту освiти i
ttауки ЗапорiзькоТ мiськоi'рали, з 06.О2,2020 на посадi завiлувача сектору
роботи з експертами управлiння
/{ерltавноТслуiI<бИ якосr,i освiти у ЗапорiзькiЙ областi; .,run, п.дu.о.iчноi'робЬти бiльLше l0 poKiB,
КомiсiЯ приступае до вивчеFiнЯ поданих на конкурс документiв.

на

пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до tsисновку,
що документи
коваленко Тетя ни М ихайл i вни вiдповiдають
умовам конкурсу.
ЗайцеВ В,О, запропОl]ував допуСтити I(оваленко ТетянУ ЙихаИлiвнУ
до участi у KoHKypci на посаду директора
комунальноi'установИ к[{ентР професiйноГо
розвиткУ педагогiчниХ прачiвникiв>, iапорiiьпОj'мiсько'i.рuо",i.
[-олосували вiлкритим голосуванням
<за,>1п_jц-l1,)_
(протl|))
_ О f,ttl,u,)

6
-

(утримались,

:

-

2!lцр4
,

ВИРIШИЛИ:

!опустиr,и Коваленко Тетяну Михайлiвну ло участi

у

KoHKypci на посаду лиректора комунальноТ

установи KL(eHTp проtРесiйного розвитку педагогiчних праuiвникiЬ>, ЗапорiзокоТ MicbKoi
рали>.

/UrЯ У'lД"1 У KoHKYPci На ПОСаЛУ ПРактI,rчного психолога комунальноi'установи <I_{eHTp
проtресiйного
розвитку педагог,iчних праuiвникiв>> Запорiзькоi'мiськоТ ради по/tали документи 3 претенлента:
- Бо>кко Ганна Валерiiвна - ocBiTa повна вища, закiн,rила Вищий навчальний
заклад flонечький iнстиr.ут
pl4Нky та соцiальноi полiтики
у виглялi товариства з обмеяtеноtо вiдповiдальнiстю,2007 pik, за спецiальнiстю
кПсихологiя), психолог; працtовала на посадах соцiального педагога, практичI-1ого
пс14холога школи; з 20 l9 року
- на посадi методиста науково-методliчного Центру департаменту освiти iнауки
Запорiзькоi'мiськоj'ради, сl.аж
педагогiчноj' роботи 8 poKiB.

- Кременеuька ЛюбоВ Вололимирiвна - ocBiTa повна Вища, закiнчtлла Запорiзький
дерlкавний
унiверситет, t999 piK, за спецiальнiстrо <iоцiальна пелагогiка>, соцiальний педагог;
20ll
poui - iнститут
у
ПiСЛЯДИПЛОМНОТ ОСВiТИ КЛаСИЧНОГО ПРИваТного
унiверситету, спецiальнiсть - психоло.; npuuru-a на посадах
практичного психолога дошкiльного навчального закладу, з 20lб
року - на посадi методиста науковометоди t|Ho го tte нтру де партам енту освiти i нау к и Запор iз ькоТ
м icbKoT ради, cтa)i педагогiч ноi
роботи 2 l piK.
- lliколенко lрина Олександрiвна ocBiTa повна u"щu, .uпi"чила Запорiзький
дер>кавний педагогiчний
iнститут, l984 piK, за спецiальнiстtо <Педагогiка iпсихологiя (лошкiльна))),
викладач дошкiльноТ педагогiки i
психологil', методис,г з дошкiльгtого виховання;
l996 рочi - (lакультет t,tiслядипломноТ освiти Запорiзького
у
дер)I(авного угriверситету за спецiальнiстю <практична психьлогiя>; працювала
на посадах виховатеJIя
дошкiльного закладу,_психолога, з l996 року - психолога-методиста науково-методичного
центру мiського
управлiннЯ ocBiTt,t. з 20 16 року - методиста науково-меТодичногО центру департаменту освiти i
науки Запорiзько.i.
мiськоi раДИ, мас квалitDiкацiйну категорitо кспсцiалiст першоТ naTe.opiTi,,
.runi п.дurоiiчноi робот и 42 роки.
КомiсiЯ приступаС до вивченнЯ поданиХ на конкурс локументiв.
На пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла
до висновку, що документи Божко

ганни Валерiiвнtл вiдповiдаIоть умовам конкурсу.
В.В. запропонувала допусти.ги Божко ганну Валерiтвну ло
участi
праl(тичного психолога комунальноi установи к|{ентР проtРесiйного
IBaHoBa

Запорiзькоi'

м

у koHr<ypci на зайняття посади
розвиткУ педагогiчних працiвникiв>

icbKoT ради).

[-оllосували в.iлкритим голосуванняN1

- уfu!2
(проти))
чзаr,

-

:

'эz t>lzц)

_2_

(утримiшись)

-

ВИРIШИЛИ:

{опустити Бо>tоtо Ганну ВалерiТвну ло участi у KoHKypci на зайняття посади lIрактичного психолога
комунальllоl'устаLlовИ KL{eHTp проtРесiйноГо
розвиткУ педагогi,tниХ прачiвникiв>> ЗапорiзькОi мiськоi ради).

на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку,
що

кременецькоl' Любовi Вололимирiвни вiдповiдаrr,
уrоuuй'конкурсу.

документи

Полухiн В,Ф, запропонував допустити Кременецысу Любов Володимирiвну
до учас.r.i у KoHKypci на зайняття
ПОСаДИ ПРаКТИЧНОГО
Запорiзькоi

ПСИХОЛОГа КОМУНаЛЬНОi УСТаНОВИ <L[eHTp просРесiйного

iськоi ради).

м

го.гrосували вiдtсритим голосуванням
<<за>>

- 5_14'er"?!,)

(проти) (утримались)
ВИ

розвитку педагогiчпЙх працiвникiв>

:

Ь [
-

PlIlJ ИJIИ:

Щопустиr,и l(peMeHeubKy JIюбов Во.rrолимирiвну до участi
у KoHKypci на зайtlяr,t,я посади практичного
психолога комунальноi'установи <L{eHTp про(lесiйного
розвитку педагогi.iних прачiвникiв>> Запорiзькоi MicbKoT

ради).

На пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла
до висновку, що документи

коленко Iрин и Олексанлрi вни вiдповiдаюr.ь
умовам конкурсу.
ЗайцеВ В.О. запроПонуваВ допуститИ НiколенкО Iрину ОЙкСЪндрiвну
Н

i

ло
KoHKypci на зайняття lIосади
практичногО психолога комунальноi'установИ <I{eHTp про(lесiйного участi у
poru"rny педагогiчних прашiвникiв>

Запорiзькоi'
I-o.1lt_lcy Ba.rl

(за)-

(проти))

3
-

и

м

icbKoT ради),

в

iлкр ити м гоJl осу ва

/л'_3t_aа)

<утрlлплались>

ВИРlШИЛИ:

н l lя м

:

Оf

- У

!опуститИ
Iрину Олександрiвну ло участi у KoHKypci на зайняття
посади практичного
психолога комунальноi установи <I{eHTp про(iесiйного
розвитку педагогiчних працiвникiв>> Запорiзькоi Micbkoi
НiколенкО

рад14).

flля участi у KoHKypci на посаду KoHcyJIbTatiтa комунальноi
установи <I-{eHTp професiйного розвtt.l.ку
педагогi.lних працiвниr<iв>> ЗапорiзькоТ MicbKoi
рiд" подur" oonyr.n." 8 пре.гендентiв:
- Щолгорукий Павло Юрiйович о.uйu повна вища,Ъапорiзький
державний унiверситет,2004 piK, за
спецiальнiстю <Фiзика твердого тiла>, магiстр (liзики;
на посадах асистента та викладача кафелри
прикладноi tРiзикИ (з 20lб року - каtРелра прикладноi "pu,,br",
фiiики та наноматерiалiв), заступника декана фiзичного
(lакуль,rет,У з Bt.xoBгtoT роботи; з 20 I8
на посадi методиста науково-методлlчного центру
року
департаменту
освir,и i науки ЗапорiзькоТ мiськоi'рали; brun, п.дu.о.iчноi'роботи
бiльше l4 poKiB.
- Нагорнова Iрина CeMeHiBHa- освiти nou"u r"*o,
Запорiзький лержавний педагогiчний iнститут,l98З
piK, за спецiальнiстlо <Франчузька i нiмецька
мови), вчитель tЬранцузьr<оi

i

нiп,rецькоТ мов середньоi шкоlIи,
ПРаЦЮВаЛа На ПОСаДаХ ВtIИТеЛЯ НiМеЦЬКОТ МОВИ,
ЗаСТУПНИка ДИректора з науково-методичнот
з 2оо2року _

з

роботи,
програмно-методичного забезпе,tення (lункuiонування
ocBiTHix
закладiв,
завiдувача вiддiлом
науково-метод'Itlного цен.ру мiського
управлiння освiти, *arbo"aru iнсрормаuiйно-аналiтичного методичноI.о
l{e'-'Tpy деIlартаменту освiти i науки, молодi
та спорту ЗапорiзькоI MicbKoT
рали, з 20 IЪ oon, - методиста науковометодичного центру департамеtlту освiти i науки
Запорiзькоi' MicbKoi ради) ма€ квалiфiкачiйну категорiю

методиста

кспецiалiст вишо1'категорii)>, пелагогiчне звання (учитель-методист>
як уtIитель iноземноТ мови, квалiфiкачiйну
категорiю <спецiалiст виtцоi категорii)> як методист,
стаж педагогiчно'i'роботи бiльше З7 poKiB.
- Бараннiкова Людмила Ярославiвна ocBiTa пов[Iа
вища, Мелiтопольський державний педагогiчний
1'НiВеРСИТеТ iMeHi БОГДа'lа ХМеЛЬНИцьrсого, 20l0 piK, за спецiальнiстю
<педагогiка i n,,aroo"nu серелньот освiти.
ГеограtРiя>' магiстр педагогiчноТ освiти' Викладаtl
геогра(lii'; працювала на посадах вtIителя геогра(lii.,
педагогаорганiзатора, методиста iHcPopMauiйHo-aHaJliTtt,tHoгo
методичного центру департаменту освiти i науки,
молодi та
спортУ Заrrорiзькоi'мiськоТ
ради; З 20Iб рокУ - методиста науково-методиtiного центру департаменту
освiти i
НаУКИ ЗаПОРiЗЬКОi MicbKoT
пuuпi,1,,пацiйну па.е.орiю'uспецiалiст вищот
РаЛИ,
катеюрiт>, педагогiчне звання
'u.
<старший учитель) яl( вtIитель географii',
та квалi4iкашiйну категорilо кспеr(iалiст вищоl.категорii)>
як методист.
постiйно пiдвиrлус професiйнrlй piBeHb шJlяхом
З?луrl9р1", до участi у npunr"nyrax, ceMiHapax,
тренiнгах,

вебiнарах, у 2019 РОцi пiдвиЩила rсвалiфiКацitо за програмоЮ <Методисти, керiвнtаки методичних слуrкб>, стаж
педагогiчноТ робоr,tл 2l piK,

- Ряпiсова |Iаталя [3iKTopiBHa ocBiтa повна Bl.tt_t(a, закiн.lила Державний виtлий навчальниЙ закJlад
кЗапорiзький нацiональний унiверси,гет>> Мiнiс,герс,гr]а освil,и i науки Украiни, 20 I l piK, за
спецiальнiстю
кУкраТнська мова та лiтература>, магiстр tРiлологiТ, в14кладаtl yKpaTHcbltoi мови та лiтератури
вищiй школi;
у

працlовала на посадах вчldтеля уt<lэаiнськоi мови та лiтера,гури, заступника дI4реl(тора з виховноТ
роботи; з 20l5
року - методиста науково-I\4етодичного центру департаменту освiти i науки, молодi та спорту Запорiзькоi MicbKoT
рали (з 20lб року - департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ плiськоТ рали), мас квалiфiкаuiЙну категорitо
<спецiалiст виrrtоl'категорiТ>, пелагогiчне звання кстарший
уч1,Iтель)) як учl..Iтель украТнськоТ i\4ови талiтератури,
квалiфiкаrriйну категорirо кспецiалiст вtлщо]'ка,гегорiТ> яt< метоllист, стах( педагогiчноi
роботи бiльше Z) рЬ*",
постiйr,rо пiдвllщус про(iесiйнrlй piBeHb шляхом залуtlення ло
участi у практикумах, ceMiHapax, тренiнгах,
вебiнарах; у 20lб porii пiлвищувала квалitРiкачirо за програмоrо <<Завiдувачi ,u *.rод"сти
районних (мiських)
МеТодиtI}{их кабiнетiв (LteHTpiB), про(lесiйно-технiчних навчаль|lих закладiв
зi спсцкурсамt.l), мас власнi
публiкаuii'з питань розвитку yl<paTHcbKoT (liлологiТ в ocBiTHboMy просторi MicTa Запорiжжя.
- Немчи1,1 BiKToP Вiкторовr.rч - ocBiTa повна вища, закiнчив Слов'янський дерлtавний педагогi.lний

iнститут' l 998 piK' практичгtиЙ психолог; працюваВ

на

llосадаХ практиtlногО психолога, Завiдузд.lз

псl,tхологiчного центру, старшого виклалача ка(lелри, завiдувача
районноI психолого-медико-педагогiчнот
коr,rсультацii, методиста iн(lормаuiйно-аналiтичt-tого центру, заступника завiдувача iнформашiйно-аналiтичного
цен,гру, з 20lб року заступниl(а завiдувача науково-методичного центру департаменту освiти i науки
Запорiзькоi MicbKoT ради, cTa)I( ПедагогitIноi робоr,И l0 portiB, мас особисТi публiкачii, постiйно пiдвиЙус
про(iесiйниЙ piBeHb, у 20lб poui пройшов курси rtiдвищенttя квалi(liкашii.u проiрuпоою <Методисти

районних
их кабi HeTiB (rierrTpiB), IlТ1-IЗ),
- Бурлака Лариса Анатолir'вна - ocBiTa повна вI{ща, закiнчила Запорiзький нацiональний
l987 piK, за спецiальнiстю <Фiзиr(а та i\4а,геl\4атика)) працювала на посадi вчителя математиI(и,унiверситет,
заступника
дl4реl(тора 3 навчальнО-виховно1'роботи, з 20l0 року
методисТ науково-меТодичного центру департамен,t,у
освiти i науки Запорiзькоi MicbKoT рали, стаж педагогi,rноl'роботи З2
роки.
- Яновська Лrодмила Олександрiвна
- ocBiTa повгlа вища, закiн.lила Запорiзький дерlltавний педагогiчний
iНСТИТУТ, l970 PiK, (liЗИКО-МаТеМати'tний tРакультеr,, за спецiальнiстю <Фiзикuu, прuчruuла
на посадi вчителя
фiзики, наtIальника вiллiлу шкiл та позашкiльних закладiв нового типу управлiння освiти iнауки, методиста
кабiнету (iiзики та acтpoHoMiT Запорiзького обласного iнституту
удосконалення вчителiв, з 2008 року - методист
науково-меТоличllогО l,teHTpY департамеt{Ту освiти i наукИ ЗапорiзькоI мiськоI
ради, стаж педагогiчноi роботи 4l
pi
(м

iсьrtих)методич

н

к.

- СтрiлеLrь JIариса Аrrатолiiвна ocBiTa повна Виulз, здцjцLtила Запорiзьке
педагогiчне училище N9
piK, за спецiальгtiсТtо <Викладання в почаТков14х I(ласах загальнооСвiтньо'i; школи),
вчитель початков1.1х

l, l985
класiв;

Запорiзький деря<авний унiверситет, l99l piK, за спецiальнiстю кАнглiйська мова та лiтература>,
(liлолог,
викладач англiйськот мови та лiтератури; llрацювала на посадi заступника
дирек,I,ора школиr методиста

районного методичного кабiнету, методиста iнформаuiйно-аналiти.tного методичного центру, з 20l9
року працюе
ВtIt4ТеЛеМ аНГЛiЙСЬКОj'МОВИ, Ма€ КВаЛiСРiкаuiйну категорiю <Спецiалiст вищоТ
категорiт> та педагогi.rне звання

(уч

ь-метод}.lст)). cTa)I{ педагОгiч ноi' роботи

1,Iтел

[(омiсiЯ приступа€

б iл

ьше

2

5 poKiB.

до вивllеtlIlЯ поданих на конкурс локументiв.

на пiдставi вивчення поданих локументiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, що
документи 8
претендентiв вiдповiдаrоть умовам конкурсу.
lBaHoBa В.В. запропонувала допуститt4 ло
участi у KoHKypci на зайняття посад консультант.iв комунальноi'
установи <L{eHTp про(lесiйного розвитку педагогiчних прачiвникiв>> ЗапорiзькоТ мiськоI
рали> 8 претенлентiв:
- flолгорукого Павла IОрiйовича;
- Нагорнову Iрину CeMeHiBHy;
- Бараннiкову Лrолмилу Ярославiвну;
- Ряпiсову Наталtо BiKTopiBHy;
- HeM.tt,tгla BiKTopa Вiкторовича;
- Бурлаку Ларису АнатолiТвну;
- Яновсьltу Люлпл илу Олексанлрiвну;
- Стрiлечь Ларису Анатолiiвну.
Голосування провести загальним списком.
ГолосуваLl и. вiлкритим голосуванням
'
(за))
"
, .Г

1"2 е.ч),ц)
(проти) ,4)
-

(yT,pl.|MaJl

:

ись)

ВИРIШИЛИ:
f{опуститИ зазначениХ вище претендентiв

ло участi у KoHKypci на зайняття посад консультантiв
комунальноТ установи кI {eнтр проrРесiйного
розвитку педагогiчних працiвникiв>> ЗапорiзькоТ MicbKoT ради) .
Для у.lдgт1

у

KoHKypci на зайняття 4 посад консультантiв вiдокремленого структурного
пiдроздiлу

ВознесенiвСькtlго paiiOHy комунаЛьноi устанОtiи KI{eHтP професiйноГо
розвитку педагогi.lних працiвниl<iв>
1.1 ДО кlzл4 g,rr, 3 гl
ретенденти :'
- Бабак олена BiKTopiBHa - ocBiTa повна в14ш(а, закiнчила Бердянський
лержавний педагогiчний
унiверситет,20l4 piK, за спецiальнiстю к!ошкiльна ocBiTa), викладач дOшкiльноi педагогiки та психологii,
працIовала на посадi вихователя-мето/tиста, з 20|'7
року працюс lra посадi вихователя спецiально1'групи та на
Запорiз bKoi' м icbKo]' ради подал

посадi вlлхователя-м етодиста, ста)к педаго гi ч llo l'
роботи iS ро Ki в.
- Г)'димчук Iолiя Василiвна -,ocBiTa повI,Iа виUlа, закiнчила
Запорiзький нацiональний унiверситет,2009
pik, за спеrtiальнiстtо <мова та лiтература (росiйська)> та
злобула квалi(liкаuirо магiстра (liлологiт, викладача
росiйсы<оt'мови та лiтератl,рrr у вишtiй школi, в14кладача англiйськоТ мови, займала посаду керiвника
гуртковоТ

роботи, cTa)I( педагоl-iчноi' роботrл 8 poKiB.
- flругова Ipr,lHa Борисiвна - ocBiTa повна вища, закiнчила <Класи.rний
приватний унiверситет>t,20IЗ piK,
за спецiальнiстю куправлiння tlавчальним закладом) та злобула

квалi(liкашirо керiвника пiдприсмства,

установи
та органiзаuiI (у сферi освiти ,га виробничого навчання),
праuювала на посадах учителя iнсрорматики, методиста, з
20 l б року займас посаду завiдува,tа
районним методичним кабiнетом, ста)к педагогiчноТ роботи З l piK.

КомiсiЯ приступаС до вивtlеннЯ поданиХ на Kol-lKypc документiв.
I-]a пiдставi вивчення поданих докумеtlтiв конкурсна
комiсiя прийшла до висновку, що документи Bcix
претендентiв вiдповiдаlоть )/мовам конкурсу.

З

Губiна О,О, запропонуваJIа допустити ло
участi

с,груl(турtlого п iдрозлiлу Воз несен i всlrкого
- Бабак Олену tsiKTopiBHy;
- I-улимчук IОлirо Василiвну;
- Щругову Iрину Борисiвну.

ра

у KoHKypci на зайняття посад консу.пьтантiв вiдокремленого
йону 3 прете нде HTi в
:

Голосуванl.tя провест1,1 загzuI ьним сп иском,
Голосувал и вiлкритим голосуванням:
чза, (проти))
L
(утримались,> - D_'/.l4_.цl

51!у '91-1)
- QJнзLц

вирIшили.

)'

)

[опустити зазнаlIених вище претендентiв до участi у koHkypci на зайня.l-гя посад консультантiв
вiдокремлеtiого струl{тур1,1ого пiдроздiлу Вознесенiвського
району.
,Щля участi у KoHKypci на зайняття 4 посад консультантiв вiдокремленого
структурного пiдроздiлу
ЩнiпровсьrСого районУ комугtальttоi' установ1,1 KI{eHTP професiйного

Запорiзькоi' MicbKoT ради подали докумен.ги 4 претенленти;

розвитку педагогiчних прачiвникiв>

- Бiцtота ольга Савелiтвна - ocBiTa повна вища, закiнчила Криворiзький
державний педагогiчнлtй
iнститут, l983 piK, за спецiальнiстtо педагогiка та методика початкового
FIавчання, вчитель початкових класiв,
працювала на посадi вчителя початкових класiв, методистом
районного методичного пiдроздiлу a поорд"пацii
початковоi та дошкiльноТ освiти iнформаuiйно-аналiтично.о
*arод"""ого центру департаменту освiти i науки,
молодi та спортУ Запорiзьr<оi'мiськоТ
ради, З 20lб рокУ працю€ методистоМ районного методичного кабiнету
терllторiальllого вiллiлу освi,ги /{нiпровського
району ЗапорiзькоТ MicbKoj'puo", п,ru. квалiфiкачiйну категорirо
<спецiалiсТ
-

вишоt' категорiТ>, стаж педагогiчноТ
роботи бiльшЬ З5 poKiB.

Горлiгrська [рина Валерiтвна

-

ocBiTa повна вища, закiнчила Запорiзький

державний педагогiчний
iНСТИТУТ, l985 PiK, За СПеЦiаЛЬНiСТЮ Математика та
фiзика, вчитель математики та фiзики середньот шкоJlи,
працювала на посадi вLIителя математ1,1ки, заступника
директора з навчмьно-виховноi роботи, методиста, з 2оlб
року працIо€ завiдувачем районного методичного кабiнету територiального вiллiлу
о.rЬ" {нiпровського району
ЗапорiзькоТ MicbKoT раДи, cTa)I( педагогiчноi
роботи оiльше ЗS poKiB

- Полсвая Марина BiKTopiBHa - ocBiTa nornu u"*u, закiнчила Запорiзький
державний педагогiчний
iнститут, I985 piK, за спецiальНiстrо
росiйсЬка мова i лiтература, вtIителЬ росiйськоi мови i лiтератури середньоi

школи, працювала вчителем, заступником директора з виховно'i'роботи,
методистом-координатором

районного
методиt|ного пiдроздiлу. з вересня 20lб
року займае посаду методиста районного методичного кабiнеrу
територiального вiллiлу освiти !нiпровського
району Запорiзькоi'мiськоl'рuо",.rurп
З5 poKiB.

педагогiчно'i'роботи бiльше

_ I{икiна Галина Миколаiвна

-

освi,га повна вища, закiнчила flержавний вищий навчальний
заклал
молоцi та спорту УкраТни,20l4 piK, злобула

<ЗапорiзькиЙ наt{iональнИй
унiверси,r,ет> MiHicTepcTBa освiтИ i

квалi(liкаuirО: стугIiнЬ Вищо]' освiти магiстр, спецiальнiсть "uy*",
iсiорiя,
професiйна'квалitРiкаuiя магiстр icTopii,
'iuЙо"по.о
*.rооr.rоп,r
методичного кабiнету вiддiлу освiти.
'u"r.n.r,
молодi Та спорту Веселiвськот
районнот Дертtавноi'алмiнiстрацiт, з 2020 року займас посаду методиста
науково_
МеТОДИЧНОГО ЦеН'l'РУ ДеПаРТаМеНТУ ОСВiТИ i НаУКИ
ЗаПОРiЗЬкоI мiсько1'рuл", .rirn педагогiчнот
роботи 7 poKiB.
iСТОРИК, ВИКЛаДаЧ icToPii', ПРаЦЮВаЛа

ltомiсiЯ приступа€ до вивче}lнЯ Ilоданих на конкурс
документiв.

IIa пiдставi вивLlення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла
до BllcHoBKy, l]lo докумеLIти 4
претендентiв вiдповiдаlоть умовам I(oHkypcy.
Полухiн В.Ф. запропонував допуст1.1ти ло
участi у KottKypci на заЙняття посад консул bTaHTiB вiдокремленого
структурного п iдроздiлу {нiп ровсьl(ог0
ра ЙOну 4 претеt tде HTi в
- Бiчют1, Ольгу СавелiТвну;
- l-'орлiнсьlсу lprlHy Валерiiвну;
- Полевую Марину BiKTopiBHy;
- L{икiну Галину N4иколаi'вну.
:

Голосування провес1.14 загальним списком.
Голосувал и вiдкритим голосуванням:

чзаr,-

(проти)

,5 /z'g?е)

- 2

(утримались))

-

ВИРIШИЛИ:
в

)

ц)

!опустити зазначених виtце претендентiв ло участi у korrkypci на зайня,lтя посад консультантiв
iдокремленого структурно го п iлрозлi.rrу {н i п
tону.
ровсь 1(ого
ра

l]ля участi у KoHKypci на зайняття 4 посад l(онсультантiв вiлокремленого структурного
пiдроздiлу
ЗаводськогО райоrrУ комунальноТ установИ KIleHTP професiйного
педагогiчних працiвникiв>
розвитку
Запорiзькоi MicbKoT
ради подzulи документи 3 претенденiи;

-

Алимова Тетяна Сергii'вна - ocBiTa повна вища, закiн.lила Берлянський
дерil(авний педагогiчний
унiверситет, 20l9 piK, злобула квалiфiкаuiю: ступiнь ,"щоТ осriти магiстр, спецiальнiсть
дошкiльна ocBiTa,
про(lесiйна квалiфiкаuiя органiзаr,ор

дошкiльнот освiти, практичний психолог, Комунальний заклад вищоi
освiти
кХортицька нацiональна навчально-реабiлiтацiйна ападемiя>
ЗапорiзькоТ обласноТ ради, 2020 piK, злобула
квалiсРiкаuiю: ступiнь вищоТ освiти магiстр, спецiальнiсть <Спецiальна
ocBiTa>,

освiтня програма <Логопедiя>,
професiйна, квалiфiкаuiя квикладач колекrtiйноj' педагогiки
i спецiальнот психологi]')), вчи.гель-логопед, психолог
сгtецiальних ocBiTHix та соцiально-реабiлiтаuiйних закладiв,
методист спецiальноI та iнклtозивноl.освiти. Займала
посаду майстра виробничоr,о навчання, викладача, вихователя
дошкiльного навчального закладу, вихователяметодиста' з 20l8 року займас посаду методиста
районного методичного кабiнету територiального вiддiлу освiти
Заводського району, стаж педагогiчноi'роботи I 9 poKiB
- Гавришева Алла Валерiтвна - ocBiTa повна Вища, Закiнчила Бердянський
дерх<авний педагогiчний
унiверситет,2005 piK, за спецiальнiстю <Ма,гематиI(а)| математик, викладач математики
та основ iнформатики,
праltюI]аJlа вtIителем ма,I,ематики, iн(lоi-lматики. методистом
з початковоi та дошкiльно]'освiти iнфЬрмачiйноаналiти,tного метоличного центру департаменту освi,r,и i
науки, молодi та спорту Запорiзькоi. MicbKoi.
ради.
ме],одистом районного меl.одичного кабiнету, з 20l8
року займас посаду завiдувача районного методичноl,о
кабiнету терlrторiального вiддiлу освiти Заводського
району дегIартаменту освiти i науки Запорiзькот Micbkoi.
ради, маС квалiфiкацiЙну rсатегорiЮ <спецiалiст.вищоi категорii,,,.ruп, педагогiчноiроботи
бiльше 20 poKiB.
- Лисенко Щар'я Властимирiвна
ocBiTa,,,or"u u"щu, закiнчила Державний ВИщий навчальний
заклад
<Запорiзький нацiональний
унiверситет> MiHicTepcTBa освiти'i
молодi та спорту УкраТни,20lЗ piK, за
спецiальttiстю <Архiвознавство) та злобула квалi(iiкачiю
iсторика'"аупи,
архiвознавчr, r"ппuоuчu icTopiT; Працювала на

llосадi вчителя, З 20I7 року - методиста
районного методичного кабiнету територiального вiллiлу освi.ги
заводського району департаменту освiти i науки Запорiзькот
Micbkoi рuл", .iurn педаiогiчнот
роботи бiльше 5
poKiB,
I(омiсiЯ приступа€ до вивtlеннЯ поданих на конкурс
локументiв.

на пiдставi вI,1вчення поданих документiв конкурсна комiсiя
прийшла до висновку, що документl4 З
претенлентiв вiдповiдаrоть умовам конкурсу.
IBaHoBa В.В. запропонувала допустити
ло участi у KoHKypci на зайняття посад консультантiв вiдокремленого
структурного п iдроздiлу За водського
ра йону 3 претенле HTi в:
- Алимову Тетяну Сергii'вну;
- Гаврlлшеву Аллу Валерii'вну
- Jlисенко !,ap'ro Властимирiвну.
Голосувангlя провес.ги загальним сп14ском.
голосували вiдкритим голосуванням:
}.r"6 )
_{

(за))

-

кпроти>

lzЗ

- _ё

(утримались))

ВИРIШИЛИ:
в

iло

-

f]опуститИ зазнаLIениХ виtце претендеtlтiв ло участi
кремлен ого стру ктурllого п iдроздi.пу За волсьlсого
ра lioHy.

у

KoHKypci на зайняття посад консультантiв

/{ля участi у KoHr<ypci tla зайняттЯ 4 посаД I(онсультаНтiв вiдокремленогО структурного
пiдроздiлу
Комунарсьlсого райоlrу комуналЬноt'
ус,ганоВи Ki (eHTp професiйноГо розвиткУ педагогiчгlих працiвникiв))

ЗапорiзькоТ мiськоI'ради подали документи

l претендент:
- Гурська Олександра Сергiтвна * ocBiTa повна виu{а,
закiнчила Мiжрегiональну Академiю
управлiння
I1ерсоналом, 2006 piK, за спецiальнiстю <Психологiя>,
спецiалiзацiя npunr".,"u психологiя, присвосно
квалirЬiкацilо спецiалiста, працюваJIа практичним психологом,
з 2011 ропу.uйru. посаду ме.годиста районного
методичного кабiнету територiального вiддiлу Комунарського
району л.пuрrur."rу освiти i наук ЗапорiзькоТ
MicbKoT
ради, стаж ПеДагогi,tноl' роботи l4 poKiB,

КомiсiЯ приступаС до вивчення tlоданих на конкурс
документiв.

На пiдставi вивtlеннЯ поданиХ документiв l(oHKypcHa комiсiя
прийшла до висновкУ, що документи

ГурськоТ Олександри СергiТвни вiдповiдають
умовам KolJKypcy.
"СергiТвну
Полухiн В.Ф. запропонуваВ

допуститИ Гурську ОлексанлрУ
ло участi
консультанта вiлокремленого структурного пiлрозлiлу
КЬrу"uр."*ого району.
Голосувалд вiлкритим

!_J_з:gzцв
<<проти> - D
((за))- _

l

у

KoHKypci на зайняття посали

олосуванням:
l

)

ВИРlШИЛИ;

flопустити Гурську Олексанлру СергiТвну ло участi
у KoHKypci на зайняття посади консультанта
вiдокремленого с.груl(турного п iдрозлiлу Комуно
р.о*о.о ра йону.
/{ля участi у KoHKypci на зайняття 4 посад консультаllтiв вiдокремленого
структурного пiдроздiлу
Олеlссанлрiвсьl(огО районУ комунальноi'
установи <I-{eHTp професiйного розвитку педагогiчних прачiвникiв>

Запорiзькоi MicbKo]' ради подали документи З претенденти:
- ПУЛаr< КаТеРИНа IBaHiBHa ocBiTa ПОВНа
ВИща, закiнчила Бердянський дерrкавний педагогiчний
iнс.ги.гут,
l992 PiK, За СПеЦiаЛЬНiСТЮ <ПеДаГОГiКа Та Методика
початкового навчання)] працювaца на посадах вихователя,
вчителя початкових класiв, з l996
року _ методиста районного методичного кабiнету Олександрiвського
(ЖОВТНеВОГО) ВiДДiЛУ ОСВiТИ М, ЗаПЬрiжiкя,
з 20ll року - методиста районного методичного пiдроздiлу
iнформаuiйно-агtалiтичного методичного
центру управлiння'освiти i
oanup.uranry освiти i науки, молодi та
спорl,у Запорiзькоi,мiськоi
"uyn"
радl4, з 20 lб року auuiдуruu районного методичного
кабiнету територiального вiллiлу
освir,и олександрiвського
району л.пuрiuraпrу o.riш i науки Запорiзькоi'мiськоt.рuо", .ru*
педагогiчноТ роботи
бiльше З5 poKiB.

- Соколенко Свiтлана Леонiдiвна ocBiTa повна
вища, закiнчила Запорiзький дерлtавний педагогiчний
iнститут' l985 PiK, за спецiальнiстrо кПеДагогiка
та n.r*oro.i, iлошкiльна)>; працюваJlа на посадах
вихователя_
методиста, з l998 року методиста по
дошкiльним закладам рuио""о.о методичного кабiнету
Олексанлрiвського
(Жовтневого) вiддiлу освiти м, Запорiltх<я,
з 20l l року - ме-годиста районного методичного пiдроздiлу
iн(lормашiйно-аналiтичного

методичного центру управлiння-освiтlл i науки
департаменту освiти i науки, молодi та
спорту Запорiзьtсоi'мiськоI'ради,3 20lб
року - методист районного методичного кабiнету територiального
вiддiлу
ОСВir'И ОЛеКСаНДРiВСЬКОГО
району л.пuрiurЬпrу освiти i науки зu-рirrйi;;;;;;i;;;j .rurn
п.оu.огi.tноI роботи
бiльше З9 poKiB.
- УхналЬ олена Борисiвна - ocBiTa повна
вища,3акiнчила

Запо_рiзький дерл<авний педарoрjqццб iнстиr.ут,
l986 pik, за спецiальнiстю кlсторiя> з
додатковоtо спецiальнiстю <радянське право)); Працювала
на посадах
в(lителя' заступFiика директора' методиста
з виховноТ роботИ районного ,aroo"uno.o кабiнету,
з
20lб року _
методист районного МеТодиLlного кабiнету
територiальноiо вiддiлу освiти Оп.п.u"лрirського

ДеПаРТаМеНТУ ОСВiТИ i Науки ЗапорiзькоТ MicbKoi
ради, стаr( педагогittFIоТ роботи З4 роки.

райогrу

КомiсiЯ приступа€ до вивченнЯ поданиХ на
конкурс локументiв.
На пiдставi

вивl|еl|ня

ппл2цl;ч

ltл,/r7,

претенденr.iв ,,o"".i;';;']}::i}'JJ,riil:}'"'''
Зайцев В,О, запропонувавлдопус,ги,гИ

Ko}l*ypc'a комiсiя

прийп_rла

до висновку, що документи Bcix

з

ло участi у KoHKypci на зайняття посад консультантiв
вiдокремленого
с,груltтур l|Ого п iдрозД.iлу Олекса llдрi
вського ра йону З прете нде HTi в
- Пулак Катерину IBaHiBHy:
:

-

Соколенко Свiтлану Леонiдiвну;

- Ухналь Олену Борисiвну.

Голосування провести загаJIьним списком.
Голосувалп вiлкритим

оJlосуванням;
.5 ,/ lz .etl-u)
(проти)
((за))

-

<утримались>

ВИРIШИЛИ:

-2

l

)

в

f{опустити

iлtl KpeM.lr elIo

зазl{ачен1.1х

го стру кту рного

п

виlllе претендентiв ло участi у koHkypci на зайняття посад консультантiв

iдроздiurу Олекса Ilдрiвського райоtlу.

flля y.lacTi у KoнKypci на заЙняття 4 посад консультантiв вiдокремленOгo структурнOго пiдрOздiлу
Хортllцысого району комугtальноi установи KI_{eHTp професiйного po.r"rny педагогi.lних
працiвникiв>

ЗапорiзькоТ Micbt<oT pa/ll4 полали докумеlJти 3 претенленти:

- Буuик Анна Володимирiвна
- ocBiTa повна вI4tца, закiнчила Мелiтопольський державний педагогiчний
унiверситет,2003 piK, за спецiальнiстtо <Педагогiка i методика серелньоi'освiтl,t. Украiнська мова iлiтература);
Гуманiтарниli 1lцjg.r.rrет <Запорiзький iнститУт дерх(авного та мунiципального

piK,

за
управлiння>,2006
спецiальнiсТtо (ПелагоГiка виrлоl'школи); працювала на посадах
педагога-орГанiзатора, вчителя, завiдувача
дошкiльним пiдроздiлом, з 20l9 року - на посадi методиста
районного методичного кабiнету rep"Topian'ono.o
вiллiлу освi,гl,t ХортиLtького раЙону департаменту освiти i науки
Запорiзькоi'мiськоТ ради, у 20l8 рошi стала
фiгrалiстом мiського проекту <Управлiнська сотня калрового
резерву), стаж педагогiчноТроботи 20 poKiB.
- Тедссва Свiтлана Валерiiвна - ocBiTa повна вища,',ru*iпч"пu Чуваський
дерlltавний унiверситет, l986
piK, за спецiальнiстrо <Iсторiя>, квалiфiкаuiя iсторик, викладач icTopii'
ia суспiпrствознавства; працюв€rла на
посадах вtIиl,еля, заступниl(а директора з методичноi'роботи, з 200ll
року методиста районного методичного
пiдроздiлу iнформаuiйгtо-аналiти,tного методиtlного цен,гру
управлiння освiти i науки департаменту ocBiTrl i
Hayкt,l) молодi та спортУ ЗапорiзькоТ мiськоI
ради, З 20l6-poKY - завiдувача районного методичного кабiнету
територiального вiллiлу освiти Хортиuького
району л.пuрrur."rу освiти i науки Запорiзькот мiсько'i.рали; ма€
педагgгi.lцg зван}lя (вчитель-методист), нагороджена знаком <Ёiдмiнник
oaui." V*|uTn"u, cTarK педагогiчноТ
роботrл 35 poKiB.

-

ЯценкО оксана Михайлiвна

повна вища, заttiн.rила Iвано-ФранкiвськиЙ деряtавний
педаг,огiчний iHcTtlTyT iп,r. В. Стефаника, I984 piK, за спецiальнiстrо
<lсторiя i педагогiка); працIовала на посадах
вtIителя, заступ1-1ика лиректора з виховноt'роботи, методиста Запорiзькоi'фiлii'l[ержавноl'академiт

облiку та аудиту

ocBiTa

статистики

з 20l5 року займала посаду методиста iнсРормачiйно-аналiтичного
методичного департаменту освiти i науки, мололi та спорту
Запорiзысоi MicbkoT
з 20lб року працю€ на
посадi методиста районного методичного кабiнету.ер"rорiапr"о.о вiддiлу ради,
освiти Хортицького району
/(ep>ltKoMcTaTy Украi'ни,

департаменТу освiтИ i наукИ Запорiзькоi'мiськоI
ради, стаж педагогiчноТ роботи ЗЬ poKiB.

КомiсiЯ приступа€

до вивtlеннЯ Поданих на конкурс локументiв.

на пiдставi вивtIення поданих локумеllтiв kot{l(ypcнa комiсiя прийшла
до висновку, шlо документи Bcix з
претендентiв вiлповiдають умовам конкурсу.
I-убiна О,о, запропонувала допустити ло
участi у rtoHkypci на зайняття посад консультантiв вiдокремленого
п iдроздiлу Хорти uького
йону
З претенде HTi в
ра
- Буrrlак Гаrrну Вололимирiвну;

структУрНого

:

- 'Гелссву Свiтлану Валерii'вну;

- Яценко Оксану Михайлiвну.

Голосування провести загальним списком.
Голосували вiлкритим голосуванням
(3а) 2-2lzz,

:

(проти)- О /slq,szl

(утрималисьr- D
'--,-7.оЦ.,

ВИРlШИЛИi

V--

l

'/
/{опустити зазначених вище претендентiв до участi
вiдокремлеllого структурного п iдрозлiлу Хорr.ицького put,ony.

у

KoHKypci на зайня.I-гя посад консультантiв

flля участi у l<oHr<ypci на за1-1няттЯ 4 посаД KoHcyJlbTatlTiB вiдокремленогО струlmурного
пiдроздilIу
l1,1евченtсiвСького райОlrу комунаЛьноI
проtРесiйноГо розвиткУ педагогiчних праuiвникiв>
устаноВи кL{енф
'
Запорiзькоi мiськоj'ради подrlJlи докумеlil.и 3 претенденти:
- Атюшева Наталiя Миколаl.вна
- ocBiTa повна вища, закiнчила Запорiзький дерлtавний унiверситет, l998
piK, за спецiальнiсТю кПракти'Iна психологiя>; прашювала
на посадах практичного психолога, з 2004
року
методиста районногО методичногО кабiнетУ вiллiлУ освiтИ
ШевченкiвськоТ районноi' алмiнiстрачii Запорiзькоi.
MicbKoT ради, з 20l l - методиста iнrfirормачiИно-аналiтичного
методичного центру департаменту освiти i науки,
молоi та спорту ЗапорiзькоТ MicbKoi
ради, з 20lб року займас посаду методиста районного методичного кабiне,l,у
териr,орiального вiддiлу освiти Шевченкiвського
району департаменту освiти i науки Запорiзькоi.мiськоТ
рали,
сl,а)к педагогiчгrоi' роботи бiльше 20 poKiB.
-'I-apbtoBcbKa Ярослава Степанiвна
- ocBiTa повна вища, закiн.tила Львiвський державний унiверсите'iм.
LЯ,Франка, l978 piK, за спецiальНiстю кIстоРiя>; працюВала
на посадаХ вtlителя, заступника директора з
[lавtIально-вl,tховноi роботи, з, 200 l
методисТа

року -

ме'одиtlного

районного
кабiнету вiллiлу oauir"
UleB'eHKiBcbKoT районноi'адмiнiстраЦiт, з ZCj ll
рокУ -n,,..oo".ru iн(lормаuiйНо-аналiтичнОго методичного центру
ДеПаРТаМеНТУ ОСВiТИ i НаУКИ, МОлодi та спорту Запорiзькоi
MicbKoT ради, з 20Iб року ;;;;;;;;;';;;;;."
метолиLI}{ого *абiнету територiального вiддiлу
освiти L[lевченкiвського району департаменту освiти i науки

ЗапорiзькоТ ПлiськоТ ради, ста)( педагогiчtlоi'роботи бiльrttе 40 poKiB.
'I-ертишна

Jliдiя олексiТвна - ocBiTa повнu u"щu, закiнчила Бердянський
деря<авний педагогiчний
iнститут, l989 piK, за спецiальНiстю кllедаГогiка i методI4ка початковогО
навчання)); Запорiзький дерirсавний
унiверситет, l995 piK, за спецiальнiстrо кУкраIнська мOва i лiтературал; прuurrЙu
на посадах вчитеJiя,
заступника директора з tlавчальtIо-виховноi
роботи, з 20l lpoky - методиста iнформачiйно-аналiтичнtlго
методичного центру департаменту освiти i науки, молодi
та спорту ЗапорiзькоТ мiськоl'ради, з 20lб
року завiлувача райоrlного методичного кабiнету територiального
вiддiлу освiти ll]евченкiвського

департаменТу освiтИ i науlсИ Запорiзькоi.мiськоТ
ради; cTa)I( tlедагогiчноТ роЬоr" 38 poKiB.

району

КомiсiЯ приступаС ло вивченнЯ llоданих на KolJKypc локументiв.
На пiдставi вивчення поданих локументiв конкурсна
комiсiя прийшла до висновку, що документи Bcix 3
претендентiв вiдllовiдаtоть
умовам конкурсу.
[ванова 13,B, запропоtJувала допустити ло
участi у KoHKypci на зайняття посад консУльтантiв вiдокремленого
стру..'урtlОго п iлрозлiлу Ш евч ен Ki вського
ра 1-1ol{y З прете нле HTi в
- Атюшеву Наталilо Миколаiвну;
- Тарновську Ярославу Степанiвну;
- Тертишну Лiдiю олеr<сiТвну.
:

Голосування llровести загzuiьним списком.

Голосувал
<ЗФ>

голосуван ням

и

- Э _1rвiлкритим
.D '_Q ,-1"ё

)

(проти)) (утримал ись)

:

э)

)

ВИРIШИЛИ:

щопустити 3азначених бцще Преl!ндентiв ло участi
вiдокремленого структурного пiдрозлiлу Шевчепкiuсоко.о

у

koHkypci на зайняття посад консультантiв

району.

I

Io,r,ре,гьому питанню

СЛУХАЛИ:
Зайцева В'ячеслава олексiйовиЧа, головУ конкурсноТ
KoMicil., який пiдвiВ пiлсумки перевiрки
документiв,

поданLIх лля участi у KoHKypci.

На пiдставi вивчення_ поданиХ претендентами
докумеНтiв конкурсНа комiсiя Iiришла до висновку,
що
документи З2 претенлентiв вiдповiдають
умовам конкурсу. Запропонував допустити ло участi
зайtlя,гтя посал:
у KoHKypci на
- дирекl,ора комунальгrоi'ус.ганови <L{eHTp
професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв>>
ЗапорiзькоТ MicbKol.
ради - l претендентна i посалу;

-

практичнИх психологiв комуналЬноi'устаноВи

<IleHTP

професiйноГо розвиткУ педагогiчних працiвникiв>
претендент и iп 2 посади,,
- консультаНтiв комунальноi' установи KI{eHTp професiйного
розвитку педагогiчних працiвникiвl> Запорiзькоi.
мiськоj'ради - 8 претендентiв на I9 посад;
- Коllсультантiв вiдокремленого структурного
пiдроздiлу Вознесенiвського
району - з претендента на4 посади;
- консультантiв вiдокремлено.о структурного
пiдроздiлу Дпiпроr.rпого
- 4 претендента на 4 посади;
району
- консультантiв вiлокремленого структурного
пiлрозлiлу Заводського
З
претенлента на 4 посади;
району
- консультантiв вiлокремленого структурного
пiлрозлiлу Коrупuр.rпого
району - l претендент на 4 посади;
- консуль,I,антiв вiлокремJIеного структурного
пiдроздiлу Ол.пЪанлрiuського
району - З претендента на 4 посади;
- консулt l,антiв вiлокремленого струк.гурного
пiлрозлiлу Хорrrц"iпrо району - З претендента
на 4 посади;
ВiЛОКРеМЛеНОГО СТРУК'ГУрНОГо пiлрозлiлу
lltевчЙiвсокого району - З претенден.га на 4 посади.
;;",r;f;;ilTiB
Запорiзькоi'

м

icbttoj' ради

-J

З2

!опус,гити
претенлента на зайняття посад директора та
iнших педагогiчних посад комунальноl.
установи <щентр професiйного розвитку педагогiчних npuuib""nirr>
Запорiзькот
мiськоj'ради до
l етапi
конкурсу

- перевiрки знання законодавства галузi освiти,
участi у
у
державних стандартiв, Нацiональних
квалi(liкаuii'та iнших нормативно - правових
рамок
unri, у сферi освiти,'ЩО вiдýудgrоa, ,rr*о, письмового
26.10.2020 з l4.00 (за гра(liком)
-ЗапорiзькоТ тестування
примiшеннiЗапорi.о*о.Ь ,riцею <Промiньr,
у
MicbKoT ради
Запорiзькоi'област,i (Запорiзька iu.anrnoo.uirn,
ueuipn, ,noru II-III ступенiв J\s Зl ЗапорiзькоТ
мiськоI ради
Запорiзькоi'областi) за адресою: 69006, м.
Запорirкяtя, вул. пirнiч"е шосе,37 (список
додасться).
Голова кон курсноТ

r<oM

ici

Члени конкурсноТ KoMiciT

r'

В,о.Зайцев

О.О.Губiна
В.Ф.Полухiн
H.B.BiTKoBcbKa
В. B.IBaHoBa

