
 ПРОТОКОЛ № 2 

засідання конкурсної комісії 

на заміщення вакантної посади директора Державного навчального закладу 

 «Київське регіональне вище професійне училище будівництва» 

 

21 січня 2019 року 

 

Місце проведення: вул. Січових Стрільців, 24, м. Київ, каб.12 

 

Загальна кількість членів комісії  – 11 осіб. 

Присутні на засіданні конкурсної комісії – 11 осіб. 

 

Голова конкурсної комісії: Шкурова Т.І. 

Секретар конкурсної комісії: Бойко Л.Л. 

 

Порядок денний:  

1. Результати онлайн-тестування на знання законодавства України претендента на 

заміщення вакантної посади директора Державного навчального закладу 

«Київське регіональне вище професійне училище будівництва».  

2. Проведення співбесіди із претендентом на заміщення вакантної посади 

директора Державного навчального закладу «Київське регіональне вище 

професійне училище будівництва». 

3. Проведення процедури голосування за претендента на вакантну посаду 

директора Державного навчального закладу «Київське регіональне вище 

професійне училище будівництва».  

4. Підведення підсумків конкурсу. 

  Слухали: 

1. Про результати онлайн-тестування на знання законодавства України 

претендента на заміщення вакантної посади директора Державного навчального 

закладу «Київське регіональне вище професійне училище будівництва». 

 Виступила: Шкурова Т.І., яка оголосила підсумки тестування: 

Новак Алла Олександрівна набрала – 30 балів. 

  Вирішили: Для розрахунку загальної кількості балів кандидатів на посаду 

директорів встановити наступні бали: за 28-30 правильних відповідей – 2 бали, 

20-27 правильних відповідей – 1 бал, до 20 балів – 0 балів. Вважати за 

результатами тестування прохідним балом 30 правильних відповідей із 30 

запропонованих.   

         Внести пропозицію на голосування про результати онлайн-тестування: 

Новак А.О. набрала 2 бали. 

     Голосували: «за» - 11, «проти» -  0, «утримались» - 0. 

  Слухали: 

2. Про умови проведення співбесіди щодо професійної компетентності 

кандидата на заміщення вакантної посади директора Державного навчального 

закладу «Київське регіональне вище професійне училище будівництва» 

          Виступила: Шкурова Т.І., яка ознайомила членів конкурсної комісії з 

порядком проведення співбесіди з претендентом та визначення результатів. 



Кожним членом комісії виставляється оцінка за критеріями - 0, 1, 2 бали. 

Виводиться загальна сума балів шляхом додавання по кожній з вимог, що 

заноситься до відомості. Результати тестування сумуються з результатами 

співбесіди. Максимальна кількість набраних кандидатом – 4 бали. Звернула увагу 

на те, що у відомості необхідно поставити підпис та зазначити прізвище, ім’я та 

по батькові кожному члену конкурсної комісії. 

 Виступила: Новак А.О., яка ознайомила комісію зі своєю програмою. 

 Під час проведення співбесіди з претендентом на заміщення вакантної 

посади директора Державного навчального закладу «Київське регіональне вище 

професійне училище будівництва» члени конкурсної комісії ставили запитання 

щодо його професійної компетентності. 

  Виступив: Бондаренко О.М.: У Вашому училищі є навчально-практичний 

центр з професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування», чи 

готові Ви організовувати майстер-класи для майстрів виробничого навчання 

інших навчальних закладів з даного напрямку? 

  Виступила: Новак А.О. яка відповіла, що вже центр працює над цим 

питанням, пропонується в першу чергу навчання з даного напрямку випускникам 

нашого училища. 

  Виступила: Шкурова Т.І.., яка зауважила, що у презентації Ви сказали, що 

плануєте відкривати нові професії, які саме? 

  Виступила: Новак А.О., яка відповіла, що здійснюється аналіз сучасного 

ринку праці і таким чином визначаємо професії, які користуються попитом, та для 

яких можемо створити матеріально-технічну базу, а саме: «Монтажник 

металопластикових вікон», «Монтажник систем утеплення будівель», «Слюсар з 

ремонту вентиляційних систем та кондиціювання». 

  Виступив: Бондаренко О.М.: Зайдіть на сайт Вашого навчального закладу. 

Як Ви відслідковуєте поповнення сторінок сайту працівниками училища? 

  Новак А.О. показала і прокоментувала сайт свого училища. 

 Виступив: Бондаренко О.М.: Скільки коштів заробив центр від навчально-

виробничої діяльності у минулому році? 

  Виступила: Новак А.О. відповіла, що за рік навчальним закладом  

зароблено 1, 8 млн. грн. 

  Виступила: Мушит О.В., яка пояснила, що у Комунальному підприємстві 

по утриманню зелених насаджень працюють учні цього навчального закладу за 

професією «Флорист. Квітникар. Озеленювач» та показують достатній рівень 

підготовки і знань. Хочеться подякувати майстрам виробничого навчання і надалі 

продовжувати співпрацю з училищем. 

  Виступила: Новак А.О., яка відповіла, що планує і надалі співпрацювати з 

підприємством і направляти учнів з особливими освітніми потребами для 

проходження виробничого навчання та практики з подальшим 

працевлаштуванням. 

    Слухали: 
          3. Про проведення процедури голосування за претендента на вакантну посаду 

директора Державного навчального закладу «Київське регіональне вище 

професійне училище будівництва».  



           Виступила: Шкурова Т.І. про оцінювання результатів під час співбесіди    

за розробленими критеріями. Кандидат Новак А.О. набрала 1,97 балів.  

       Слухали: 
        4. Про підведення підсумків співбесіди. 

          Виступила: Шкурова Т.І., яка оголосила підсумки проведення конкурсу. За 

результатами голосування конкурсної комісії загальна кількість набраних балів у 

Новак Алли Олександрівни – 3,97. Переможцем на заміщення вакантної посади 

директора Державного навчального закладу «Київське регіональне вище 

професійне училище будівництва» визнано Новак Аллу Олександрівну. 

 

 

Голова конкурсної комісії:                                 Тетяна ШКУРОВА 

 

Секретар конкурсної комісії:                             Людмила БОЙКО 


