
ПРОТОКОЛ № 2 
засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора 

Київського вищого професійного училища  
швейного та перукарського мистецтва 

 
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 – 10 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 Київського вищого професійного училища 
швейного та перукарського мистецтва. 
2. Проведення співбесід із претендентами на заміщення вакантної посади 
директора Київського вищого професійного училища швейного та 
перукарського мистецтва. 
3. Підведення підсумків конкурсу. 

Слухали:  
1. Про результати онлайн-тестування на знання законодавства України 

претендентів на заміщення вакантної посади директора Київського вищого 
професійного училища швейного та перукарського мистецтва. 
        Виступила: Шкурова Т.І., яка оголосила підсумки тестування. 
Горбатюк Н.А. – 35 балів; 
Карбовська Ю.С. – 33 бали; 
Лисак В.О. -  17 балів. 
      Вирішили: Для розрахунку загальної кількості балів кандидатів на посаду 

директора встановити наступні бали: за 35-40 правильних 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: 
Горбатюк Н.А. набрала 2 бали, Карбовська Ю.С. - 1 бал, Лисак В.О. - 0 балів. 

   Голосували: «за» -  10, «проти» - 0, «утримались» - 0.  
       Слухали:  
       2. Про умови проведення співбесіди щодо професійної компетентності 
кандидатів на заміщення вакантної посади директора Київського вищого 
професійного училища швейного та перукарського мистецтва. 
       Виступила: Шкурова Т.І., яка ознайомила членів конкурсної комісії з 
порядком проведення співбесіди з претендентами 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. 

      Виступила: Горбатюк Н.А.: яка ознайомила комісію зі своєю програмою.  
        Під час проведення співбесіди з претендентом на заміщення вакантної 
посади директора Київського вищого професійного училища швейного та 
перукарського мистецтва члени конкурсної комісії ставили запитання щодо 
його професійної компетентності. 

      Виступила: Шкурова Т.І.: які основні напрямки Вашої роботи ? 
      Виступила: Горбатюк Н.А., яка відповіла, що на базі навчального закладу 
планується створення Навчально-практичного центру сервісних послуг за 
напрямками всіх професій, а саме: лабораторії «Безпечна послуга», 
«Фестиваль майстерності», «Інклюзії», молодіжне бюро вакансій, дизайн-
студія «Молодіжний подіум». Подальше впровадження у навчальний процес 
елементів дуальної освіти. 
      Виступив: Бондаренко О.М.: яка Ваша співпраця з комунальними 
підприємствами? 
      Виступила: Горбатюк Н.А. відповіла, що над цим питанням ми працюємо, 
на даний час ми запропонували співпрацю комунальному підприємству 
«Школярик» Оболонського району і чекаємо на відповідь. 
      Виступила: Авраменко О.О.: яким чином у Вашому училищі відбувається 
розподіл обов’язків між заступниками директора у разі відсутності одного з 
них?  
      Виступила: Горбатюк Н.А.: збираю всіх керівних працівників і роблю 
розподіл обов’язків спільно, окремо у посадових інструкціях це не визначено. 
Врахую в подальшій роботі. 
      Виступив: Бондаренко О.М.: зайдіть, будь ласка,  сайт Вашого 
навчального закладу, як часто Ви це робите? 
      Горбатюк Н.А.: продемонструвала уміння володіння ІКТ. 
      Виступила: Карбовська Ю.С., яка ознайомила комісію зі своєю 
програмою.  
      Під час проведення співбесіди з претендентом на заміщення вакантної 
посади директора Київського вищого професійного училища швейного та 
перукарського мистецтва члени конкурсної комісії ставили запитання щодо 
його професійної компетентності. 
     Виступив: Бондаренко О.М.: які основні засоби впливу, на Вашу думку, є 
на колектив? 
     Виступила: Карбовська Ю.С.,  яка зауважила, що основним засобом 
впливу є підвищення кваліфікації педагогічних працівників, сприяння 
адміністрації у здобутті працівниками вищої освіти. 
     Виступив: Бондаренко О.М.: Ви цікавились скільки на сьогоднішній день 
коштує навчання одного учня?  
     Виступила: Карбовська Ю.С.:  не можу дати відповідь. 
     Виступив: Бондаренко О.М.: чи знаєте Ви, для чого створені заклади 
професійної (професійно-технічної) освіти і кого вони мають готувати ? 



     Виступила: Карбовська Ю.С.:  так, я знаю. Але, на мою думку, училищу 
треба тісно співпрацювати з Центром зайнятості. 
     Виступив: Бондаренко О.М.: Які, на Вашу думку, є пріоритетні напрямки 
роботи навчального закладу? З яких Ви, як майбутній директор закладу, 
почнете?  
     Виступила: Карбовська Ю.С., яка зауважила, що в першу чергу 
ознайомиться з роботою бухгалтерії, які кошти надходять до навчального 
закладу, наступним кроком буде знайомство з керівними працівниками 
училища. 
     Виступив: Бондаренко О.М.: Опишіть перші кроки, з чого Ви почнете 
ремонт приміщень? 
     Виступила: Карбовська Ю.С.: для початку викличу заступників та 
завідувачів кабінетів, майстерень, лабораторій, щоб з’ясувати, де шукати 
кошти на ремонт. 
     Виступив: Бондаренко О.М.: до Вас на навчання прийшов абітурієнт який 
за своїми релігійними поглядами не має деяких документів, ваші дії? 
     Виступила: Карбовська Ю.С.: буду радитись з управлінням закладів 
професійної освіти, прогнозування та розвитку інфраструктури освіти або з 
колегами директорами. 
     Виступила: Іванова Л.І.: у Вашому навчальному закладі є дитина, яка не 
відвідує виробничу практику на виробництві, що Ви будете робити? 
     Виступила: Карбовська Ю.С.: особисто поспілкуюсь з учнем, щоб 
з’ясувати причину невідвідування та буду шукати інше місце для 
проходження виробничої практики. 
      Виступив: Лисак В.О., який зазначив, що ознайомить комісію зі своєю 
програмою без презентації на комп’ютері.  
      Під час проведення співбесіди з претендентом на заміщення вакантної 
посади директора Київського вищого професійного училища швейного та 
перукарського мистецтва члени конкурсної комісії ставили запитання щодо 
його професійної компетентності. 
 Виступила: Шкурова Т.І., яка спитала про перші кроки в навчальному 
закладі? 
 Виступив: Лисак В.О., який зауважив, що першочергово буду 
відновлювати професії, підготовка яких на даний час не здійснюється, а саме: 
«Годинникар», «Фотограф». Я впевнений, що вони вкрай необхідні на даний 
час і їх потребує сфера обслуговування.  
 Виступила: Шкурова Т.І., які підприємства Вам їх будуть замовляти? 
 Виступив: Лисак В.О.: ніякі, буду шукати підприємства особисто. 
 Виступив: Бондаренко О.М.: де Ви берете дані щодо потреб у підготовці 
кваліфікованих робітників? 
 Виступив: Лисак В.О.: читаю інтернет. 
 Виступила: Шкурова Т.І., яка запитала, що таке дуальна форма 
навчання? 
 Виступив: Лисак В.О.: я про таку форму підготовки не чув. 
 Виступив: Бондаренко О.М.: як Ви будите вирішувати питання 
харчування учнів? 



 Виступив: Лисак В.О.: я повинен це питання вивчити, але на майбутнє 
буду робити їдальню і залучати спонсорів. 
 Виступив: Бондаренко О.М., який дав завдання зайти на сайт 
навчального закладу 
 Лисак В.О. продемонстрував уміння володіння ІКТ. 
        Слухали: 

   Про проведення процедури голосування за претендента на вакантну 
посаду директора Київського вищого професійного училища швейного та 
перукарського мистецтва. 

   Виступила: Шкурова Т.І. про оцінювання результатів під час співбесіди 
за розробленими критеріями. Кандидат Горбатюк Н.А. за результатами 
співбесіди набрала 1,7 балів, кандидат Карбовська Ю.С. набрала 0,95 балів. 
Кандидат Лисак В.О. набрав 0,47 балів.  

   Слухали: 
          3. Про підведення підсумків співбесіди. 
          Виступила: Шкурова Т.І., яка оголосила підсумки проведення конкурсу. 
Загальна кількість набраних балів у Горбатюк Наталії Аркадіївни – 2,75, 
Карбовської Юлії Сергіївни – 1,95, Лисака Володимира Олексійовича – 0,47. 
Переможцем на заміщення вакантної посади директора Київського вищого 
професійного училища швейного та перукарського мистецтва визнано 
Горбатюк Наталію Аркадіївну.     

         Голосували: «за» -  10, «проти» - 0, «утримались» - 0.  
 
 
Голова конкурсної комісії:                                           Тетяна ШКУРОВА  
 
Секретар конкурсної комісії:                                       Людмила БОЙКО 
 


