
 ПРОТОКОЛ № 2 
засідання конкурсної комісії 

на заміщення вакантної посади директора Державного навчального закладу 
«Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва» 

18 червня 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 
«Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва».  
2. Проведення співбесіди із претендентами на заміщення вакантної посади 
директора Державного навчального закладу «Центр професійної освіти 
технологій та дизайну м. Києва». 
3. Підведення підсумків конкурсу. 
     Слухали: 

1. Про результати онлайн-тестування на знання законодавства України 
претендента на заміщення вакантної посади директора Державного навчального 
закладу «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва». 

Виступила: Шкурова Т.І., яка оголосила підсумки тестування: 
Сидоренко Олексій Миколайович – 27 балів. 

     Вирішили: Для розрахунку загальної кількості балів кандидатів на посаду 
директорів встановити наступні бали: за 35-40правильних відповідей – 2 бали, 24-
34 правильних відповідей – 1 бал, до 24 балів – 0 балів. Вважати за результатами 
тестування прохідним балом 24 правильних відповідей із 40 запропонованих.   

     Внести пропозицію на голосування про результати онлайн-тестування: 
Сидоренко О.М. набрав 1 бал. 
       Голосували: «за» - 11, «проти» -  0, «утримались» - 0. 

   Слухали: Про умови проведення співбесіди щодо професійної компетентності 
кандидата на заміщення вакантної посади директора Державного навчального 
закладу «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва».           

   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 середній бал кожного члена комісії та загальний середній бал шляхом 
додавання по кожній з вимог, що заноситься до відомості. Результати тестування 
сумуються з результатами співбесіди. Максимальна кількість балів, набраних 
кандидатом – 4. Звернула увагу на те, що у відомості необхідно поставити підпис 
та зазначити прізвище, ім’я та по батькові кожному члену конкурсної комісії. 



   Слухали: 
2. Проведення співбесіди із претендентом на заміщення вакантної посади 

директора Державного навчального закладу «Центр професійної освіти технологій 
та дизайну м. Києва». 

Виступив: Сидоренко О.М., який ознайомив комісію зі своєю програмою. 
Під час проведення співбесіди з претендентом на заміщення вакантної посади 
директора Державного навчального закладу «Центр професійної освіти 
технологій та дизайну м. Києва» члени конкурсної комісії ставили запитання 
щодо його професійної компетентності. 

       Виступив: Бондаренко О.М., як Ви працюєте з комунальними 
підприємствами, які надають послуги з харчування? 

       Виступив: Сидоренко О.М.: на даний час ми працюємо з комунальним 
підприємством «Школярик» у школах Дніпровського та Подільського районів за 
довгостроковими угодами. 

       Виступив: Бондаренко О.М.: який результат співпраці з комунальними 
підприємствами?  

       Виступив: Сидоренко О.М. відповів, що учні центру не зовсім хочуть 
працювати на таких підприємствах у зв’язку із низькою заробітною платою і за 
відсутності сучасних умов праці. 

       Виступила: Шкурова Т.І.., яка рекомендувала робити серед учнів ротацію 
щодо розподілу їх за підприємствами різної форми власності.  

       Виступив: Сидоренко О.М. зауважив, що основним напрямком роботи 
навчального закладу є поліпшення матеріально-технічної бази з професії 
«Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття» та «Складальник верху взуття». 
Ми намагаємось закупити нове обладнання за рахунок надходження коштів від 
виробничої практики, але цього недостатньо, оскільки це обладнання 
дороговартісне.  

       Виступила: Шкурова Т.І.: які перспективи у навчального закладу? 
      Виступив: Сидоренко О.М. відповів, що у перспективі будемо надавати 
перевагу розширенню робітничих професій для здобувачів освіти з особливими 
освітніми потребами. З 2019-2020 навчального року у таких учнів буде 
можливість навчатись за трьома робітничими професіями: «Кухар», «Кухар, 
кондитер», «Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття». У подальшому 
плануємо створити окремий центр для реабілітації таких осіб. 

       Виступила: Шкурова Т.І.: чи співпрацюєте Ви з інклюзивно-ресурсним 
центром Вашого району? 

        Виступив: Сидоренко О.М.: на даний час ні, але плануємо у подальшій роботі 
залучати кадри центру для навчання і виховання неповнолітніх учнів у нашому 
центрі. 

       Виступив: Бондаренко О.М.: чи здійснюється у вашому навчальному закладі 
підготовка учнів за дуальною формою навчання? 

       Виступив: Сидоренко О.М.: так, за професією «Кухар». 
       Виступила: Шкурова Т.І.: який виховний або профорієнтаційний захід є 

родзинкою Вашого навчального закладу? 



         Виступив: Сидоренко О.М.: трудовий і учнівський колективи нашого центру 
протягом двох років проводять профорієнтаційний захід у парках Подільського та 
Оболонського районах під назвою «Місто професій».  
        Виступив: Бондаренко О.М.: який попросив зайти на сайт Державного 
навчального закладу «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва» 
та показати останні новини. 
        Сидоренко О.М. продемонстрував уміння володіння ІКТ.   

          Слухали: 
          Про проведення процедури голосування за претендента на вакантну посаду 

директора Державного навчального закладу «Центр професійної освіти 
технологій та дизайну м. Києва». 

         Виступила: Шкурова Т.І. про оцінювання результатів під час співбесіди    за 
розробленими критеріями. Кандидат Сидоренко О.М. набрав 1, 75 балів.  

      Слухали: 
        3. Про підведення підсумків співбесіди. 

         Виступила: Шкурова Т.І., яка оголосила підсумки проведення конкурсу. За 
результатами голосування конкурсної комісії загальна кількість набраних балів у 
Сидоренка Олексія Миколайовича – 2, 75.  

          Переможцем на заміщення вакантної посади директора Державного 
навчального закладу «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва» 
визнано Сидоренка Олексія Миколайовича. 

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

Голова конкурсної комісії:                                 Тетяна ШКУРОВА 
 
Секретар конкурсної комісії:                             Людмила БОЙКО 


