
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора 

Державного навчального закладу 

«Київський центр професійно-технічної освіти» 

 

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 претендентів 

на заміщення вакантної посади директора Державного навчального закладу 

«Київський центр професійно-технічної освіти».  

2. Проведення співбесід із претендентами на заміщення вакантної посади 

директора Державного навчального закладу «Київський центр професійно-

технічної освіти». 

3. Проведення процедури голосування за претендентів на вакантну посаду 

директора Державного навчального закладу «Київський центр професійно-

технічної освіти». 

4. Підведення підсумків конкурсу. 

Слухали: 

1. Про результати онлайн-тестування на знання законодавства України 

претендентів на заміщення вакантної посади директора Державного 

навчального закладу «Київський центр професійно-технічної освіти». 

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

Колихан А.П. – 26 балів; 

Кульбанський В.В. – 13 балів; 

Михайленко В.В. -  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 20 правильних відповідей із 30 

запропонованих.   

         Внести пропозицію на голосування про результати онлайн-тестування: 

Колихан А.П. набрав 1 бал, Кульбанський В.В. - 0 балів, Михайленко В.В. - 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 «Київський центр професійно-технічної освіти». 



        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. 

 Виступив: Колихан А.П., який ознайомив комісію зі своєю програмою.  

 Під час проведення співбесіди з претендентом на заміщення вакантної 

посади директора Державного навчального закладу «Київський центр 

професійно-технічної освіти» члени конкурсної комісії ставили запитання 

щодо його професійної компетентності. 

 Виступив: Бондаренко О.М. звернув увагу, що у 2018 році випуск учнів 

складав 124 особи, з яких 51 працевлаштована за межами Києва? 

 Виступив: Колихан А.П. відповів, що над цим питанням будемо 

працювати, оскільки основна кількість учнів навчального закладу - іногородні. 

 Виступила: Шкурова Т.І., яка зауважила, що дане питання є одним із 

основних у роботі директора. 

 Виступив: Колихан А.П. відповів, що буде вживати заходів. 

 Виступив: Бондаренко О.М.: Скільки коштів Ви передбачаєте для 

покращення матеріально-технічної бази навчального закладу? 

 Виступив: Колихан А.П. відповів, що це залежить від того, скільки 

коштів центр заробить, стільки і буде витрачено. «Я 10 років працюю 

директором і вкладаю всі сили в його розвиток». 

 Виступила: Шкурова Т.І.: Скільки коштів заробив центр від навчально-

виробничої діяльності у минулому році? 

 Виступив: Колихан А.П. засвідчив, що центр орієнтовно отримав 

надходження у сумі 800 тис. грн. 

 Виступив: Бондаренко О.М., який зауважив, що у навчальному закладі 

було закуплено обладнання за бюджетні кошти для шиномонтажних робіт. Чи 

встановлено його на сьогоднішній день? 

 Виступив: Колихан А.П., відповів, що дане обладнання навчальний 

заклад не може встановити самостійно, тому ведуться переговори з 

постачальниками. 

  Виступила: Шкурова Т.І., яка поцікавилась, як організовано медичне 

обслуговування учнів центру в зв’язку з медичною реформою?  

 Виступив: Колихан А.П., зазначив, що є договір з поліклінікою 

Святошинського району м. Києва, де щорічно проходять медичний огляд учні. 

 Виступив: Бондаренко О.М.: Як Ви будете виконувати регіональне 

замовлення? 

 Виступив: Колихан А.П., відповів, що у навчальному закладі є проблеми 

з недобором учнів, над цим питання працюємо. 

 Виступила: Шкурова Т.І., яка запитала чи проводили у центрі 

моніторинг професій, чи є у планах відкриття нових? 

 Виступив: Колихан А.П., відповів, що планується розширити підготовку 

учнів за напрямами економічної діяльності з професій електротехнічного 



виробництва, автомобільного транспорту та надання послуг з ремонту ІКТ 

(інформаційно-комунікаційних технологій).  

  Виступив: Тесля Д.В., який підтвердив, що на державному підприємстві 

«Антонов» чекають таких фахівців і готові до співпраці.   

  Виступив: Бондаренко О.М., який попросив на комп’ютері відправити 

лист на його електронну адресу. 

          Колихан А.П. не зміг цього зробити.   

 Виступив: Михайленко В.В., який ознайомив комісію зі своєю 

програмою.  

 Під час проведення співбесіди з претендентом на заміщення вакантної 

посади директора Державного навчального закладу «Київський центр 

професійно-технічної освіти» члени конкурсної комісії ставили запитання 

щодо його професійної компетентності.   

 Виступив: Бондаренко О.М.: Які Ваші перші кроки на посаді директора? 

 Виступив: Михайленко В.В., який дав відповідь, що для початку 

ознайомиться з керівними працівниками центру, проаналізує план роботи, 

здійснить моніторинг професій. 

 Виступила: Шкурова Т.І., яка зауважила, що в програмі було сказано про 

міжнародні зв’язки, як саме Ви плануєте їх впроваджувати? 

 Виступив: Михайленко В.В.: «Буду вивчати сайти різних організацій та 

переймати досвід інших навчальних закладів». 

 Виступила: Глушкова Ю.С., яка запитала, що таке для Вас освітній 

простір і як Ви його плануєте поліпшувати? 

 Виступив: Михайленко В.В., пояснив, що буде це питання вивчати, 

основне - зацікавити учня і спонукати його до навчання, мотивувати. 

 Виступила: Глушкова Ю.С., сказала, що треба надати учням можливість 

до інформаційного простору. 

 Виступив: Михайленко В.В., який зауважив, що у навчальному закладі, в 

тому числі й бібліотеці, не побачив комп’ютерів для достатнього 

користування учнями, викладачами та майстрами виробничого навчання на 

робочих місцях. 

 Виступив: Бондаренко О.М., який дав завдання внести зміни у свою 

презентацію, зробити діаграму за поданими показниками та надіслати на його 

електронну адресу. 

 Михайленко В.В. показує і виконує завдання на комп’ютері. 

 Слухали: 

 3. Про проведення процедури голосування за претендента на вакантну 

посаду директора Державного навчального закладу «Київський центр 

професійно-технічної освіти». 

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

за розробленими критеріями. Кандидат Колихан А.П. за результатами 

співбесіди набрав 1,2 бали, кандидат Михайленко В.В. набрав 0,9 балів. 

Кандидат Кульбанський В.В. у співбесіді не брав участь у зв’язку із хворобою. 

 Слухали: 
          4. Про підведення підсумків співбесіди. 

          



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

конкурсу. Загальна кількість набраних балів у Колихана Анатолія Петровича – 

2,2, Михайленка Владислава Васильовича. – 2,9. Переможцем на заміщення 

вакантної посади директора Державного навчального закладу «Київський центр 

професійно-технічної освіти» визнано Михайленка Владислава Васильовича.     

  

Голова конкурсної комісії:                                           Тетяна ШКУРОВА  

 

Секретар конкурсної комісії:                                       Людмила БОЙКО 
 


