
ПРО'ГокоJI Nq l
засirlаl1ня конкурспоТ копцiсiТ з IIрове/IенI{я Ko}Iцypcy на зайня1тя вiIкан1них посаll

диреtстtllэiВ 
.ru ,,"r,uriо.iчниХ rrраrtiвriикirз lнклlозиl}но-ресурСних 'lен,грiв 

MicT,a ЗаIlорiжrltя

леПар,ГаtМсil'ТlzОс'i''.'.iнаУr<llЗаrrорiзьlсоiмiсы<оТрали

м. Запорiжlкя 20.07.202|

Ск"rlал копкурсIIоi rco MiciT:

Зайцев I]'я.tеслав олексiйовиt{ - I,oJIol]a пос],iйноТ KoMiciT з питань осRiти, науки, культури,

туризму та спорту ЗагrорiзьtсtlТ MicbKoT радИ,

департамен,гу - начаJIьниrс вi:uti.пу

i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT ради;

KoBrureHKo 'l'е,гяна Михай.ltiвrtа - директор KoMyItaJIbгloT установи <I{eHTp гrрофесiйного

розвиl.кУ ltедаI-огiчrtих пlrацi BtttllciB> ЗагlорiзькоТ MicbKoT ради;

Захарова Д.lrла ГриГорiвrlа - го.ltоtlгtиЙ спецiалiс,r вiдtдiлУ органiзашiйноТ та кадровоТ роботи

департамеI{ту ос}]l,ги i науки l3zrпорiзьtсоТ Mic1,1coi ради;

tорисконсульт провiдний вiддiлу юридично-договiрноI робот,и

булiо,r",t,ilзом i lсапiтальним ремонтом департаменту освiти i

Iванотза Вir<r,орiя 13iK,гclpiBrltt - зас,гупнI,I]( l(иректора
орl,аlliзаrliйноi,га tсадровоТ роботи департамепту освiти

Боряков 1'iMyp Вя,tесltаtзовиLl - ]

слух<би технiчгtого наглrll(у за

науки ЗаtlоlэiзьttоТ MicbKoT ра/iи.

ПОРЯДОК l[ЕLlНИЙ:
1. ГIро робо.гУ I(otlKypoIlOT KoMiciT з rIроведеIIня конкурсу на зайняття

o"p"nropi" .1u ,,.rru.b1.iun"" tlраlliвltикiв Iнк.ltюзивно-ресурсних l1егIтрiв

l1е[Iар,гаменту освlги i rlауlсИ ЗапорiзьlсоТ MicbKoT ради,
2. I lcpeBipl(a IIо/lаIIИх ,,ll()кумеII,гiв Bi:l пре,гсLIдентiв на зайнятгя вакантних

lнк.ltк-lзивно-ресурсних rtеil,грiв lutic'la Заttорiiкrкя департаменту освiти i

Micbtcoi рz1/Iи.
3. IlepeBipкa IIодаIiих l(ol{yNIcII,1,iB Bi:,t

праllitзникiв IнклtозивIIо-l)есурсних
ЗапорiзькоТ MicbKoT раllи.
4. IIро резуль,гати перевiрlси llo}lallllx

СJIУХАJIИ:
IIо гrерrпОму пи,l.анtitО lBattclBy I}iK,ropiro [}iKTopiBlry, :]ас,гупника дирек,гора /lепартамеt1,1,у -

I,IачаJILI,1иl(а rli.ri.ltiлy tlрr,аlri,заitiйrrоi],а r<алровоТ роботи депарl,амсtJ,гу освi,I,и ittауки
l}апорiзьlсtlТ MicbKili puri", яr<а rlpoirl()opMyl}aJla члеtлiв конкурсFIоi KoMiciT. що вiдповiдно дlо

Закону УкраТни кГiро MicrtcBe са]чIовряllуваIILIя в YKpaTHi>, на виконання пункту 45

Положе*,ня про iгtк.ltl<lзивtlо-ресурсlIий цсгtтр. затRердrttеного постановою Кабiнету MiHicTpiB

УкраТrlи оiд i2 ;Iипня 2017 por<y N9545. наказу MiHicTepcTBa освiти iнауки УкраТни вiд 0З

жоl]тгIя 2018 року Jt1051 кIIро за,гвер,г,l)кенгrя rrримiрt{их положень про проведеFIня конкурсу

на Ilосаду /{ирск,гора .ru ,,.r,u.o,,i,tt,tиx праtliвниtсiв iнtс:ttозивtlо-ресурсного Llен,гру>, рiпrення

lзапорiзькоi мiськоi'радци Bizt 2.З.О4.2021 N"79 <tIро заIверд)tе:.:: 
]]:ja:],j:Hb 

про провелеI_чя

l(ol{K)/pcy I]a l]оса/]и лиреI(,гоl)lI] 
,га l]сlltlгt,lгi.tltих працiвникiв tнюrюзиl]но-ресурсних tlен,грll]

MicTa iапорi>юrся дlе''.артамеttту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoT ради), наказу департамен'у

освi.гИ i rrаукИ Запорiзы<tlТ пцiськоТ рали вiЛ 14.()6.2{)2| Ns253 rc/Tp <Про проведення конкурсу

на зайня-гтя вакаIIтIIих посад 2дирек,горiв та педагогiчtлих працiвникiв Iнклtозивно-ресурсних

вакантних посад
MicTa Загlорirкжя

посад дирек,горilз
науки Запорiзькоi

претендентiв на зайняття вакантних посад педагогiчних

шентрiв MicTa Запорirкхся департаменту освiти i науки

, }Ia конкурс документiв.



LIeHтpiB пцiс,га Запорiжлtя llcllapTaмcHlу <lсвi,ги i науки Запорiзьrсоi MicbKoT ради) в перiо:r З

16,06.2021 по \9,01 .202l з,ltiйсr*rtlв,lI]сrI гtрийом 7доltументiв вiд кандидатiв lla зайнят,гя

l}акаtIтIlих IIоса/{ дlиреtс,t,tlрiв l,а l1елаI,оl,i.Iних працiвниtсitз IнклtозивtIо-ресурсних rlенr piB

MicTa Запорiтtлt-яl департамсul,у сlстзi,ги i пауки ЗагrорiзьltоТ MicbttoT раlIи.

Умови учztсl,i у KOHKypci були оприJ]Iо/{ненi 15 червня 2021 року на офiцiйнОму сайТi

l3аlrорiзькоI MicbKoT радI4, офiцiйrIому сайr,i лепартаменту освiти i науки ЗаlrорiзькоТ MicbrtoT

ради та офiltiйних сай,гах ,гери,t,оlэiа"III)IIих вizцiлiв освiти Вознесенiвського, f{нiпровсьttого,
Заводlського, Коп,lунарського, Олександрiвсьtсtlго, Хортиtlького та LIIевченкiвського районilз
лепар,гаI\4еrl,гу освir,и i tlayKll ЗашорiзьrсоТ пцiськоТ рали,

KoHKypclra комiсiя c(lopMoBtuta у кirIьксlс,гi 5 осiб вiдllовiдrlо до п. 1б [lо"полtенIJя пpo

гtровеllеIII{я KoIIl(ypcy l]il посtчlи 71иреtс,I,сlрilз та tlедагогiчних працiвникiв iнt<.ltlс'lзиtзгIо-

ресурсних I1ен,грiв мtiс,гt,t l}atttlpi;lclltяI llсtIарl,амсн,гу освi,ги iнауки Заtttlрiзькоl'мiськоТ раltи.
затвер/l)I(с1,1ого рilпеttttям Заttорiзt,tсоТ MicbKoj' ради вi.ц 2З.04.2021 NЪ79.

ЗАГIРОIIОIIУВАЛД /(ля r]одаJIьtтtоТ роботи обраrи голову конкурсноТ KoMiciI тa
сеI(рстаря.
ВИС'|'УIIИJlА:
Коваленlсо 'Г.М., ,]I(a :]апроlIоIIуваJIа обраr,и гоJIовоIо конкурсноТ KoMiciT Зайцева В'я,Iеслава
о:lеltсiйоtзиI{а, сеItрс,гарем l(otlKypclroT коплiсiI - Захарову Аллу ['ригорiвну.
Го.llосували вiдtсритиN4 гоJIосу]]аIItIям :

(за))- ý (ь'апzв7
(проти)- 0 {ty;"l)
(утримaли сь>> - _r)_fчL"u)
Рiшення прийнято.

По другому питанню
СJIУХАJIИ:

Зайцева l].().. I,oJlol]y K()IIKypclIol' KoMiciT, яr<ий ltовillомив, IIlo /UIя учас,l,i у KtlHKypci гlа

зайнятгя вакан1,IIих IIоса/];цирскторilз Iнк.ltlозивно-реоурсних центрiв MicT,a Запорiтсlltя подано
доI(умеII,1,и вiл 8 калtлиlца,t,ilз. а самс:

- по ВознесеtлiвсьI(ому райогrу - вiд Кагlтrох Каптюх Тетяни Iванiвни;
- по l{нiпlэовськоп,ту району - вiд Головань HaTыri Iванiвни;
- IIо Заво,ltсьtсому райоtту - вiл [-Iот,удiноТ ВалерiI Олександрiвни та Каптюх Оксани

Ва'lIерiТвtlи:
- по Комунарському райотrу -- lзiд MipocBcbKoТ Алiни Григорiвни;
- по Олексанлрiвськt-lму parloHy - вiд Очеретнюк'Гетяни Леонiдiвни;
- по Хортицькому райоrrу - вiд JIазарсвоi I,IаталiТ I3iк,горiвни;
- по Шевчеtлкiвському райоrrу -- вiд Гетманенко Itатерини Олександрiвни.

Зазначив, rrlo кандидаIи повиIlнi були подати документи, зазначенi у п.10 Поло>ttення:
- копitо паспорта гроN{адянина УкраТни;
- ПИСЬМову Заяву ]Ipo учас,гI) у I(oнKypci, до якоТ дцодасться резюме та мотивацiЙниЙ лист у
ловiльнiй формi;
- копittl ,груловоТ кl{и)I(ки;
- когlit<l (KorliI) док)/]чIеII,Iа (]lоt<уметл,гiв) Irpo осlзiту iз ltoltaтKaMи, присвосI-Iня вчеI.1ого звання
I I ри сул)I(еl l 1,I rI l I tlyKo во I,() с,|,у I l cI I я :

- письмову згоllу rla збiр та обробrtу персональних даних.
Запрогlонував гlерейт,и 71сl розr'rlяду пода}Iих на конкурс документiв.

Комiсiя гIрис,IуIIиJlа до розr,Jlrцу документiв кандидатiв на зайня,г,Iя вакан1них гIосал
директорiв I н к.llю:зи B1-1 o-pccypcI{ их I let.t-l.pi в м i с.га Запорiжrкя :

1. кАптiоХ'l'е,гяна IBaltiBпa, 1.5.01.1970 р.гr., мае l,IoB}Iy вИЩу ocBiTy, закiнчила у 1997 роцi
БердянсьIсий дерхсавний педагогiчний iнститут за спецiальнiстю <педагогiка i психо:rогiя>,
отримаJrа квалiфiкацiю <Викладач доruкi;rьноТ педагогiки i психологii, вихователь>; у 2002
роцi * Слов'янсьtсий дерlсавний педагогiчний iнститут за спецiальнiстю кщефектологiя>,
отримала rсва"гriфiкацiю кJIогогlед шrкiльtlих i дошrкiльних закладiв, дефекто;rог>. Працювала
на посалаХ вихоI]атеJIяI B.]altJliiltax дсlItlкi"llьноТ освi-ги Ng 42,1б7, вчитеJlя-логопеда l,[НЗ Nl22



та JliIleю KJIo1,oc>, I,[a даtlиjл ,tac зайiчlас посаl{у вtIитеJlя-JIогопеда JIогопедичного пунк,гу
теРИr'ОРiа.lIЬНого вi.'r:riлу освir,и I}ознесеl-tiвськоI,о району департамент,у освiти i науки
lJапорiзысоi MicbKoi рzrди. (JтaTc llсl{аt,огiчllоТ робсlтlа З2 роки. Мас квалiсРiкацiйrrу катеr,орiю
кспецiалiст виrцоТ каl,егорiТ> ,I,a l]едагогiчне звання (старший учитель>.
2. ГОЛОВА[]Ь Натаlrя IBaHiBHa, 27.0З,1972 p,tl., N{ae повну вищу ocBiTy, закiнчила у 1995

роцi 13апорiзький наl(iоttа.пьтrий )iнiверситет за спеlдiальнiстю <украiнська мова та
;riTepaTypa>, здцобу-llа KBa:li(liKarliro фiлолога, виI(ладача уrсраiнськоi мови ,гa лiтератури; у
2009 porri -- кКласи.tllий ttриtlztтl,tиi.i уtliверсI4те,г) за спеttiальнiсr,tо кУправ"ltiн[Iя гIавLIzu]ьIjим
заI(ладом), з/{обузtа KBartiфir<atlitcl ксlэiвника на]]ччtJIьIlоI,0 закJrаду та його пiztроздi"llilз. у 20lб
porti I:[atliolla.ltl,tltaй Itc,,(it1,ot,i.lttиii уtlilзсрситет iп,lегti M.I I.1(pa1,o]\4a}loBa ,за clteltia_llbHic,гto
KKclpeKr(iйtla освi,га>> ,l,a lз7lоб1,112 KBa:riфircartiKl вчи,геля спецiальних (кореtсrriйних) шкi:r д.lIяI

дiтей з поруILIеннями iHтeзlckтy; педагога-дефекr,олога дошкiльних закладiв для дiтей з

поруLIlеннями itlт,е.llеI(],)/. llp,IIIloBaJIa rla посадах вчителя украiнсьttоТ мови та лiтератури,
lIелагога-орl,анiза,t,сlра :]aI,ilJIbIlclocBi,t,t-lT,oT t[IкоJlи JrГg 109, методиста ,га I,оJlовного спецiаriста
вiшriлу освiти JlcttiTlcblcoi райа,rrмiнiс,грацiТ MicTa Запорiжrкя; методиста-коорltинатора
Iнформаltiйlло-аllалi,тиIIIJоI,о It0I{l,py /1епартамеI{ту освiти i науки, молодi та спорту
ЗапорiзьliоТ MicbKoT рали в /[lliгlровсьl<ому райогti, tзчителя yKpaТHcbtcoТ мови та лiтератури та
заступника лиреltтора з IIilBtIaJIl)IIo-BI4xoBHoT роботи l(омунfulьrIого закJIаду кЗагlорi:зьr<ий
I,tаI]чалLFlо-реабiлiтаltiйний IleIIl,p - itlтepHaт Nl l> l3агrорiзькоi обласноТ ради, директора
Itлклttlзивно-рес)/рсl{ого Llеп,гl]у rro l{lrirlpoBcbкotr,Iy району м, Запорilкжя /{епартаменту освiти
i науки Запорiзькоl мiсысоi ради на, умовах строкового трудового договору. З сi.лня 202l року
виконус обов'язки lIиректора Iнклтозивно-ресурсного цеFIтру по !нiпровському району MicTa
Запорi>тtхtя департамен,t,у освi,ги i науrси ЗапорiзькоТ MicbKoT ради. Пройrrrла у 2019 роцi курси
гIiдвиlllенгlя квалiфiкаlliТ на базi I(oN,{yI,IaJIbI,Ioгo закJIад} кЗапорiзький обласний iнститут
пiс.ltяIдип.ltомtltrТ tte/lal,clt,iчttoi tlсlli,ги>> ЗаIrорiзькоl' обласгrоТ ради за програмою к/dирек,гори
i1-1к.lttозивttо-реоурсIлих I1сlIr,рilзi>l ,1,1,1cltitlt,/lJIя l,peliepiB кI}иrсорис,l,аl{ня МКФ /].llя забе:зltечення
iнtt.lllози вноi освi,t,и> (м. Kr.ri'B),

У 2020 porti брал8 y,Iacl,L у мilrснаролнiй конференцii <Люди з il-tтелеltтуапьною
iнвалiднiсr:то: lllKiJtbHe t]аl]IlаttlIяt, яllс lti211,o,гoBI(a до життя в сучасному cBiTi. [нклюзiя ,га

rпкiльне навчання. Упцовlа /(Jtя створення компетеrrttiй та самос],iйностi>. Заt,альний с,гаж
tre,,tal оl,iчноi' робо r и 20 1loKirl.
3. ГIОI-У/]II-IА l}zurерiя ();tсксаllдрiвrlа,04.06.|972 p.ll., мас повну виttlу освi,гу, закiнчила у
2006 роцi f{ерrкавний випI1.Iй I{авI]аJII)I,Iий закlrад кЗапорiзький нацiона.ltьний унiверсиr,ет>
Мiнiс,герс,гва освiти i ltауки Украiни за cгleliia.lIbHicTro кПсихологiя> та злобула квалiфiкаuiю
психоJIога. ПроЙrпла курси ttil(lзип1еIlня квалiфirсаIдii на базi комунального закладу вищоТ
освi,ги <Хорт,ицьtса rrацiональна i навчаrьно-реабiлiтацiйна академiя> ЗапорiзьltоТ обласноТ
ради за освi,гньо-професiЙпоrо програмою <lIсихолого-педагогiчний супровiд дiтей з

особливими освiттliми по,грсбами в заклалах освi,ги рiзних типiв>, Прачювала на посадах
IIрактичIIоI,о психоJIоI,а Micbt<oT с"пухсби соtliальноТ /{опомоги Орлжонiкiдзевського вiддiлегtl"tя
соtliальноТ адаltтаtliТ r,a pcaбi;ri,r,aItiT ltiт,сй з сlсоб.ltивими по,rребами (з 20ll року -- Загlорi,зький
мiсьtсий r,ери,l,орiiul1,1lий IlcIll,p ccllliat.lll,tlo1,o обс:lуt,овуваrIня (tладання соt_(iа_llьгtих tloc:tyl.).
Завiдувача ]lси xoJIoI-()-M е,,lи I(o-пe/(at,ol,i.tt toT консулы,аtlii териr,орiа;l I)I{ого вiллiлу освiти
lJаводсысоl'о району /1еIIартамсп,Iу осlзiти i науки ЗапорiзькоТ мiськоi ради, директора
lнклтозиtзгtо-ресурсного Ilе}l,гр)/ по Заводlсl,кому району м. Запорirкжя департаменту освiти i
науки ЗапорiзькоI Micbr<ol'pzl,1(I4 IIa умовах строкового трудового договору. З сi.lня 202l роrtу
викоl{ус обов'язlсl.t /iирек,lора IllкзtкlзивtIо-ресурсного LIeHTpy по Заводському райоtrу MicT,a
ЗапорiiкlltяI lleIIapTaмeII],y сlсtзi,t,и i tIауки Запорiзы<оТ MicbKoT ради. Заl,альний стаж
пед(агог'iчrrоТ робоr,и - 14 poKiB. llройrilла у 2019 роцi курси пiдвищегrня квалiфiкацii на базi
комупального заI(J]аду кЗаrlорiзl,t<ий обласний ittститут гtiслядипломноТ педагогiчноТ освi,ги>
ЗапорiзькоТ об:rасноi ради r{а очному треrriнгу <ОргаtIiзаlдiя дliя.пьностi iнклюзивно-ресурсFlих
центрiв>. Бра"тlа yLIacTL в мiжнароднiй науrсово-практичrriй конфереrrцii <f{емократизаlliя та
ГУМаНiЗаrдiя lзiт.tизгlяI,Iого сусгIi"тIьства: досвiд украiнсько-канадськоI взасмодiТ> (м,
Запорiтсrкя. 2019 piK), у I Мiiкнароднiй науково-практичнiй конференчii кЕрготерапiя: нова
прос|lесiя дtля cy,tacT,loT системи рсабiлiтаuiТ в YKpaTHi> (м, Киiв, 2019 piK), у flруг,ому
BccyltpaTttcbкoMy ccMirlapi <<'l'соlэiя i tIрактика проtРесiйгrого зростанI{я сучасного пелагоI-а
спеtliа.lrьних ,г& ,}BI,ilJlIэHc,lclclli,t,ltix навtIаJIьtIих ,зztl<;tаlliв>.



4. KAll't'}()X Ortсана [}алсрiТвrrа.01.12.1980 p.rI.9 масj IIoBtIy J]иIцу clcBiTy, закiнчила у 2002
pol1i Ме;riтоIIоJIьський дерlкitвнлтli ltе2lагсll,i,rний уIIiверситет за спеr{iа.шь1-1iстю кПсихологiя>,
отримала квалiфiкаllitо ттраlс,t,иLIIIоI,о IIсихолога IJ заItладах освiти; у 2006 роцi , Нацiонаrrьний
педагогi.tttий yrriBepcl.tT,eT iMet-ti M.11. /_(рагоманова за спецiальнiстю </[ефектологiя>, здобуJIа

квалiфiкацittl логопела IпI(iльItих i/:lоlпкiльних закJIадiв; у 2017 роцi-- кКласичний приватний

уttiверси,t,е,г) 1]?t спецiальttiс,гtо <Управлiння навI,IаJIьниt\4 закла/iQм>, зддобула r-rрофесiйну
KBalri(liKallilo ксрiвrlиtса lIi21ll1,1l.tc]\,Ic,гBil, устаI{ови Tit органiзаuiТ (у сферi освir,и та виробни.lогсl
lлаllчаlлня), З 2000 рок)/ tIpalllo(] Il?l tlocajli I]IIи,гсJlrI-JIоI,оl]е/Iа /,lot;lKi.ltbt;<)I-o IIавLIаJIьI]ого закладу
(ясе.ll-са/tка) Nl 22 KIByIttlca>> _3аtltiрiзьt<ilТ мiсl,tсtlj'ра.rtи 13апорiзьttоТ об.ltас,гi, З tзересня 2017 року

чJIен YKpaTtlcыtoi'AcortialtiT кореrсtliiillих ltе/(аг,огilз. Мас кrза:liфiкацiйну категорitо
ксtlецiа.';I icT tзи tцо l' категор iT> та II сдагогi,-tll е зван ня (учитеJIь-методист).
5,MIPOCBCЬKA A,lriгra I'риr,орiвтrа,22.0З.1977 p.rl., мас повI{у вищу ocBiTy, закiнчила у l999
роцi Запорiз1,1tий 21eprttaBlllTй уltiверсит,е,г за сгrеl{iальнiстlо <<ГIсихологiя> та отримаJlа
квалiфiкашirо IIрактиI{ноI,о псI.IхоJIоl,а (спецiа;riзацiя кСоrtiально-педагогiч1-1i аспекl,и
дiяrIьнос,гi практичIIоl,о llсихtl:ttlга>). Г[раllкlвала на посаllах практичного психолога,
соцiоrlоI,а, меl^о/(иоl,а-rтсихоJlоI,а, ме,гоl(ис,га в науково-методичному l1eHTpi (IгlсРормаrliйно-
аналiт,и.Iному l1errT,pi JIсIIар],аг\4еltт,у ocBiTl.r i гlауки, мо;tодi та спорту ЗапорiзькоТ MicbKoT

рали), завiдувача lIсихоJIоl,о-мсдико-педат,огiчноТ консультацii ,герит,орiального вiддiлу освiти
Комунарського райо}Iу I(егIартамеIIту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoi ради, директора
Iнк:rюзитзно-росурсного llell,гpy по Комунарському району м, Запорilкжя департамеFIту освiти
iнаl,цц Запорiзьltоl MicbKoT раl(и IIа умовах строкового трудового договору. З сiчня 202l року
]]иконус обов'язtttа /{иректора Iнк.ltlозивtlо-ресурсного цеI]тру по Комунарському району
MicTa l3allopirKlIcя /(cIIaipтaмctlтy освi,ги i lлауl<и l3апорiзькоТ MicbKoT ра/{и. CTallt гlедаr,огiчноТ

роботи 22 poI(Ll. IIаг,tl1,1о.;Irltс:lltt грzlмоl,()Iо r,ери,rорiа:ILIIого вiлдiлу освi,ги KoMyHapcr,I(oгo

району lleIlap],aMeltry ocBi,t,l.t i ltayl<tl Затtорiзl,коI п,ricbttoT раllи за високий рiвегtь орг,анiзачiI,r,а
проведеtlLlя (lесr:ивалtо <I t lк.lttо:зивгtий cBiT розвитку> (20 1 9 piK).
б. О']ЕРLlТI{ЮК'Гетяна JIеоtлiдiвrlа, 13.05,1961 р.н., мас повну вищу ocBiTy, закiнчила у 1983

роцi Запорiзьrtий дlер>Iсавний пе7lагогi,rrtий iнстиr,ут за спецiальнiстю <ФiзичFIе виховання),
квалiфiкаrliя - вчиr,ель с|li:зи.ttlо)' культури. у 1992 рочi -- Киiвський дерхсавний педагогi.lгlий
iлtст,иr,у,г iM. О.М. I'tllэl,ксlг<l ([Iаltiона.ltьний пелагогiчний унiверситет iMeHi М.П.
/lpaI,oMalroBa) за спецiальtliст,tо кl{е(lектоrtогiя>, кlзшiфiкачiя -_ учи,гель шкiл слiпих ,l,a

слабозорих, ,гиtРлогtед(агоI, лоIIII<i.llьtlих закладiв (диплом :l вiдзнакою). [Iрацювала на посадах
вLIхоI]атеJIя, методис,l,а, зас,гуlIIIика /{иректора ш.rко:tи-iнтернату N' З (загаrIьноосвiтньоТ
пrколи-iн,тернату I-II ступенilз д.lrя дiтей-сирiт та дiтей, якi залишились без пiклування
батькiв), вLIителя IIоLIаткоI]их lс.ласiв та JIогопеда загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв Nq108,
методиста методич[tоТ сrlуlltби вiztдtiлу освiти Хортицьтсого району, завiдувача психоJIого-
медI4ко-IIедlагоr,iчt,tоТ консуль,гаtliТ територizuIьI]оI,о вiддiлу освiти Хортицького райоrrу
легIартамеllту ocBiTll i ttit),ttl.t Заrlорiзькоi MicbKoT ради. директора lнк.lttозивно-ресурсного
ценl,ру lto Xop,t,t,tllbKoMy райоttу м. Затrорi>кх(я /lcIIapTaMeI{Ty освir,и i науки ЗаlIорiзьксlТ
Micblcol'pallи Ila умовttх cTl)oKol]ol,(),гpyir(ol]ol,o llоговору. З сiчня 202l року виконус обов'я,зки
l1ирекl,ора Iltк:rtсlзивttо-l]ссуl]сII()Iо Itel{l,py tIо Хортицькому району MicTa Запорiltсltся
департаменту tlсlзiт,и i tlауки l3апорiзьrtоi MicbKoT ра/{и. Ст,аж педагогiчноТ роботи 43 роки.
7. JIАЗАР€]I]А IIагалiя l}iкr,орirзtlа,08.11,1955 р.н., мас повну }]иLцу ocBiTy, закiнчила у 1979
polti Запорiзький лержавний ttсllztгогi.Iний iнститут за спецiальлtiсr,tо кIIедагогiка i тrсихо.llогiя
дошrкi:t1,1lа), оl,римаJtа ttTзzt:ti(liKatlilo вик.падача лошкiлыlоi педаl,огiки i llсихо:rогiТ, метолис,t,tt
з доrпкi.пьtrоТ освiти. I IpallKlBaJIa riа посад(ах практичI{ого психолога, соцiолога, методиста-
IIсихоJIога, метоlIиста в [Iауково-меl,о/dичI]ому центрi (Iнформацiйно-аналiтич1-1ому цегrтрi
деIIартамеI{ту освi,ги i ttttуt<и. Mo.1to/{i та спорту Загrорiзькоi MicbKoT рали), завiдува.lа
психолого-медико-пелаl,огi.,tltоi tсонсуль,гацiТ територiа.пьного вiддiлу освiти Хортицького
району /]епартамеFIту осlзiт,и i науrси ЗапорiзькоТ MicbKoT ради, директора Iнклюзивно-
ресурсIlого цеII,гру tIo Хорr,иIIькому району м. Запорirкжя департаменту освiти i науки
l3апорiзьrсоТ MicbKoT радL{ rla умо]]ах строкового трудового договору. З сiчня 2021 року
виI(о}{ус обов'яl:зt<1-1 /Iирек,I,ора Illк.itlсlзиtlttо-ресурсного IIентру Tro Хортиtlькому району MicTa
Заtlорiлс>кяl /Ierlapl,tlмclt t,\, осlзi,t,и i tlауt<и Заttсlрiзькоi MicbKoT ради. (-',rахс гlеllагогiчноi роботи
22 роки. Ilройrlutа у 20l9 polti I<урси ttiJt,lзlлlцеttttяl ква'ltiфit<аttiТ на базi комуr{аJIьI{оI,о заI(JIа.цу
кЗаltоlriзький об;lасltий ittc,t tt г1,,t ltiс.ltяIrlиIt.ltомпоТ гtеltагогiчноТ освi,ги> Запtrрiзькоi обrtасr,rоi



ради IIа очному .l.роI,ti,tlг1, кОрl,аr,li:заrtiяl ltiялыtостi iнклtозивIrо-ресурсних цеI]трiru, у 2020 рошi

]nyp." lliдвиlrlеrlttя квалi(liкаuiт на базi llапорiзьrсого нацiонального УНiВеРСИТе'rУ За

npn.puro,o кГIсихолоl'о-гIеjtаг<ll,i.rний суrrровiд дti,гей ,га молодi з особливими освi,гttiми

потребамИ в yI\4oI]ax i1,1клrозивtrого освi,гнього прос1ору), дtстивний учасник ceMiHapiB,

тренiнгiв, маЙ,гер-класi в,

8. гtl,гмдI,IЕIlкО I(а,гсриltir 1.1lct<carl7{piBHa, l0.11.1958 р.н., мас повну виtllу освi,гу,

закirlчила у 1981 polti (]"rtotl^яtlcbrcllti ltерllсавний ttедагогi,-lний iнстиr,ут за сllеtIiа.llьгliс,гю

кОлiгофрс,,u,,.:tur.,r,.iка i .ltotorlci(ilt>>" о],риN,IаJlа rсв:t;liфiкаltitо в,rиt,сляt i .ltilгогtсltа ltcltloMilt<HoT

IlIкоJIи. I lрашtова.ltа Ila пOctlil(ax мс"го/tис,гtt-ltесllеI(тоJtоt,а, завiдувача секl,ороМ ltedleK,гo.1loгiT

HayI(oBo-MeTollиIlItO[,O IleII1,pY мiсt,ttогсl управлiнttя осlзiти, метоltис,га-дефектолога rсафелри

p.uбiniru,tiйrroT тiедаl,ог,itси ,га з/lорового способу життrI комуналыIого заклаДу (Запорiзький

inar"..y.,- пiслядlаtl"llомноТ llе/lагоt,iчноi освiти> ЗапорiзькоТ обласноТ радlи, завiдувача

Ilсихо jIого-меди ко-педа1оl,i,tl l оТ KoHcy-lrbTauii тери'горiаlIЬНОГО ВiДДiЛУ ОСВir'И

IlIсlзченlсil}сI)I(ОГо райоtl1,. lIit.lpct(,I'opa Itrtс.ltlозивrtо-ресурсного цеtIтру по 1,I-Iевченtсiвському

райоrlУ м. Заrrорitкжя леIltlР'гtlмеIlт)/ сtсtзiт,И i лtаукИ ЗаrrорiзькОl MicbKoT ради на умовах
строкового 1рулового llo1.oBop)/. З сiчгlя 2021 року виl(оI{ус обов'язt<и дирек,гора IнкJttозивtttl-

ресурсногО Ite].I].pу по lLlеtзчеltкiвсы<ому райогrу MicT,a Запорirкжя депар,гаменту освiти i науrtи

ЬuЙirоппт п,riськоТ раllи. С,гахс робот,и за спецiальнiстtо - 39 poKiB, СТаЖ УПРаВЛiНСЬКОТ

дiялr,ностi 18 pnniu. Мае квалiфiкачiйну категорiю <спецiалiСт вищоТ категорii> та

педагогi чlле з BaI{ п я ((yrl 14,,,ar,,, _ n4 с1,о/lи ст),
Ге,гманенl<о К.О. N,IaC llруl(оваttий практиLIний посiбник 1] узагальнення кореlсцiйно-

розви1I(овОТ 
,г13xtlc;,;lclt,iT KI[a'lrblti .IlоII()магаIо,Iь /tумати, пальцi ,IопомагаIоть говорити> (200l

piKi. публiкаrtiТ у lKl,pltitlli <</[tlttll<i.ltl,rIc l]иховаIIttяI>. ()тримаJIа дипл()м уLIасr{ика пlil<нароlltlого

ceMirlzrpy кIIавчаrrrIя;ti,гсй,з trроб;Iсмами розви1,I(у. /lосвi:д IзраТлlсl> (м. Киiв.20l5 piK),

серти(iiкаl- уLIасника l{руr,ого [}ссукрzrrгrськоt,о ceMiHapy кТеорiя i практика професiйгlого

зростання cyllacl{ol,o lleltil1,ol,.1 сltеIliальних та загальноосвiтнiх навчальних закладiв (2016

рiк;, сер.ги(iiка.. учасl]иl(tt Ilауково-lIрактичtlоI конференuii кВiд ексгlертiв професiоншам/

Ьучасний IIогля/( на при1IItИUи l(opel(IliйIloT робоr,tл з дiтьми РАС r,a ефективноТ взасмодiТ з Тх

рЪ^",чu*,п (м. КиТв, 2021 piK). Брал? участ,ь у ,l_[ругiй I}сеуrtраiнськiй науI(ово-практичrriй

конrРереrtШiТ <i-(clcBi.lt та I]ерсIlеI(,l,ивИ розвиl,кУ iнк.ltюзивНоТ освiти в YKpaiHi: регiональrlий

аспект) (2019 piK).

ВИСТУIlИЛА:
IBaHoBa IJ.B., ч.lrеtr коIIкурсноi KoMicii, яка повiдомил3, Що на пlдставl виI]чення

поланих докуl\4еt1,1.1в Kollкypctla комiсiя прийшrIа до висновку, Iцо документи Itаптюс 'l',L,

ГолованЬ I-I.I., ГIогУдirrоТ I}.O.. I(апТюх 0.I]., MipocBcbKoT А.Г., Очеретнrок Т.Л., JIазарсвоТ

Ll.B,. l eTMaHelIKo К,О. вiлгrовillаtсlть умовам l(olll(ypcy. Запропонувzulа ДОПУСТИТИ КаГIТЮХ T.I,

До у,rас,гi у KoHl<ypci на зайltя,t,r-rl вzlI(L,IIIт1,IОl'тtосадИ директора lнклюзивно-ресурсноI,о цеl{,гру

tlo Вознесс,lil с,,кЪ*у pztйtllry. I'о.lttllзttlIь II.I. - ,l1cl учас,гi у KoIIKypci tlа :зайняr-гя вакан,гноТ

посадI4 ,цирскl,ора Iltк.;,tltlзиtзltо-ресурсIIого IIeIlTpy Iro l|нiпровському району, I1огулiну t},О,
,ra Кап.гюх o,I]. - 21tl y.tacl i у rcolrr<ypci на зайня,гтя вакантноi посади директора Iнклтозивно-

ресурсногО tlellTpy lio Заво;tсьl(ому району, Мiрос:lзську д.Г-. - до участi у KoHKypci на

зайнятt.яl вакаllтгtоi lIоса/lи /\ирекl,ора Iнк.llюзивно-ресурсного IIeI{Tpy по Комунарському

району, Очере,rltltlк 'I'.JI. - lttl y,1;,.,T,i у Koгtttypci на :зайняття вакан,rноТ посади /{иректора

lнклtозиlзltо-ресурсIlоl.о tlсlr,гру по О,lrександцрiвському райоrrу, Лазарсву I-LB. - до участi у

KorlKypci Ita зайняll-гяl BilKalt,1,Itoi пOсади диреI(тора lнклtозивно-ресурсноr,о LIeHTpy по

Хорr:ичысому райоrrу. l'c.I.b,tttIlctrrto I{.O. - до участi у riонкурсi на зайняття BaKatlTHoT посади

диреl(тора lнк.llюзивНо-рссурсIIОго цеIlтрУ гlо IIleB,reHKiBcblcoMy району.
I'олосува-llи (загалr,ним сп}Iском) вiлкритим голосуванням:
(за>- ý /п'gtlrл
(ПDоТИ)- о /l,ta_nzbl
(утримались) - ОJ_r.Дф)
виirlt_llи.lти, 

---а'"а -'-' -

1.1!опустити Капr.юх"['.I.. I'оrrогзань I,1,I., ГIогуltiну В.О,, Кагlтюх О,В., MipocBcbKy А.Г,,

Очеретнюк'Г.JI., JIазарсву Il,B." I-eтMaHeIIKo К.о. до участi у KoHKypci на зайняття вакантних

no.uO директорiВ [нклюзивНо-ресурсних центрiв MicTa Запорilltжя департаменту освiти i



науки l3alltlpiзbt<tlT b,l icbl<oT 1la,,tlr.

2.ОLlри:lrо:l[I141,1.i lra ot|lirtilirrobty car.iтi 13аllорiзысilТ Micbr<oT ра/lи rIcpc.ltiK ОСiб, ДОtlУlItеНИХ zltO

участ.i )/ l(oI,I l(ypcIlcrM), rзi.llбtllэi ltit ,зzli,irlяI,t-гя l]акаIt't,tiих IlOcall /{ирек,горiв It-tlс.,lltс,l:зивrlо-ресурсtlих

ценr:рiВ Micтa 13aпopiircrKlI .)lcrlal)T,aMet1,1,y ocBiтtl i HayKl,t Заrlорiзьtсоi мiськоi ради (список

до/-{а€]ться).

СЛУХАJIИ:
11о1рс1ьому ]II,11,atII1to Заiittсвtl В.О., t,олсlву I(онкурсноI KoMiciT, яlсий повiдlопцив, Iцо дJIя

участi у KoцKypci lta :]itйltя,tr,я l]аI(аLll,них посад пелагогiчних працiвтrикiв Iгtк.itтозиlз1,1о-

ресурсIIих tletl"l,pitз пцiс,га Зirtttlрillс>lсяI по/1аIlо документи Bill ,грьох кандидатiв: [J-Iу,гович I,1.B,,

flолинrrоТ K.I., I'i:rеrзич I].B.

запрогtоtlував Irepeiir.},l l{,() розl,JIяltу поданих I{a конкурс докумен,гiв.

Комiсiя прис,гуllиJlа .]1о розr,Jlяllу /{oKyMeHTiB tсаttдидатiв Tra зайrrя,гтя вака[Iтних поса/],

гrедаl,огi.tних ttраllitзtlиttitз Ittк.lltt)зиI]I{о-ресурспих l.цеl"tтрill Micтa Запорiхсltя:

l. lllут,оВИt] lIа,rа.lriя Iiira.lliTBrra.05.01.1959 p.Il.. мас повну випlу освir,у,:закiн,lила у 1980

рошi С.1tсlв'яrIсьlс1.1й 21ctrl>ltatlttt,ti.i llс/{аl,ilL,i.tltий iгtс,ги,гу,г за спецiа:lьнiсr-ltl кОлiI,офрсно-

гIедагоl.iка ,га лоI,оllе/liя>>. о г1-11,IN{tUIа r<валitРiкаlцitо вчиr,еля i rlогоllе/.lа догlомiхсноТ ruколи.

I1рацюваrlа IIа посtulах I]14хоl]i,lтс-rrя l{I{з Nч8, логоtlеда загальноосвiтньоi rпколи Nb8, 2з, 38,

допомilкноТ-пtколtr-iтll,ср1'Ii1,I,\/ N,9. З 2018 рок1, праIiIовала :]а сумiсни1-1твом LIa пОСаДi

консуль.гаI.I,Iа вчи,геJIя-JlоI,оllс/(il llсихоJ]оI,о-медико-ttедагог,iчrrоТ консультацiТ Комунарського

району. Ila даttий Ltac ,lаймас: посаду вI{и,геJIя*JIогопеда логопеличного пункту

териr^сlрiаlllэI,IОI-о Bi:lti.lIy с,lсtзi,гt.л I(омуttарського району департаменту освiти i науки

ЗапорiзькоТ мiсы<оТ ради. С,гаll< ttедаг,огi.rноi'роботи - 4| piK. Мае ква;riфiкаuiйну ка,тегорitо

<спецiалiСт вищоТ кrгсгорii> ,l,il гlедагогi.ltlе звання{ ((уrlцlgлu-методист).

2. гIJIЕI]ИЧ I]iкr,орiя l]сl:tоl(lамlиlэiвна, 12.10.1969 р.rI,, мас IIовну виIцу ocBiTy, заtсiнчи;lа у

|9g] poui Запорiзькl,тй дерllсавгlиii унiверситет за спецizutьнiстtо <украIнська мова та

;ri.гература), oTpиMaJra кrза.ltit}iкаllirо фirrолога, виItладача украiнськоi мови та лiтератури; у
2000 рочi - :tефскr,о.lttlt-i.lltий факуrlьтет СJlов'янсьtсого державного педагогi,lног,о

уrriверои,тС,гу. о.грl{маJlа lclla.lri(lilcatlito в.{и,геJIЯ сгtеlliальltОТ загальнОосвiтньоТ шкоJIи д:rя lti,гей

a ouдtur" ilt,ге';tсt<,гуаJl I)ItOI'() pO,Jl]1,I,l'Ky; кореtсlliйttогсl педагога сгlеrliыIьгlих лош_lt<i.ltьних

зак.1tадiв. IIpalltclBa.lrLt Ili-t tttlt:l,t,'Li }}(I},I,l,eJ]rI IlоLIа,гксll]Их t<:taciB зal,aJlbHOocIliтtlboT шкоJtи N9 23

MicTa Запорillсlrся. (-]о:lt,lttяltсl,коТ ссрслньоТ шко.llи Вi:tьняrlського району Запорiзькоi об"llастi,

KoMyLla.JIbIJoI,il заI(JIrUIУ кЗttltоlэi:зька спецiальна :]агальноосвiтня школа-iнтернат N92)

ЗапорiзькоТ об.lrаст,i. Ila /liiltt,tt:i час займас посаду вLIи,геля украiнсьttоТ мови та лiтератури

ком}н?JlьI{огО зztкJItulу Kl_}al lоlэi:зька спеlliальна зага.ltыlоосlзiтня шrкола-iгlтерна,г N!2)
ЗапорiзькоТ об;lас1i. Мас rtrзa:li(lircaltiйHy ка,гегорitо <спецiалiст вищоТ категорiТ> ],а

пеliагогiчrlс зв.lI]Ilя <<ст,аlэtltий }'tlt],гeJlb)). Сr,аж ttсдагогiчrlоТ роботи 29 poKiB. у 20l9 porri

брала учас.гь у l.{ругiй I}ccylcpaiIlcbKiй науково-практичнiй когrференuiТ кДосвi.lr та

IIерспектиl]и розвитlсу ittl<.ltltl,зlttзttoT освi,rи в УrtраТнi: рет,iонzutьний аспек,t,>.

3. доJIинFJд Крис,t,tана lI,оlэiвrlа,02.09,1982 р.н., мае повну виtцу ocBiTy, закiнчила у 2004

рочi Запорiзький дер>Itатзltий упiвсрсиr,ет за напрямом пiдготовки кПсихологiя>, здобуrrа

rtвалiфiкаШitо ltсихолоt,а. l'[раlllовала на посадi практиLIного психоJIога в комунальному

,ur,пuдi <областlиЙ ли,гяt.tиi,l IlсихоневРо;lогiчниЙ санаторiй>> Запорiзькоi обласноТ ради, в

дошttсiлыlоt\4у }IавчаJIьIl()\4), ,заtс;tа/(i (ясла-са/tку) Na 89 KCoHe.lt(o)i ЗапорiзькоТ MicbtcoT ради

ЗапорiзькоТ обласI,i. в IIt1,1attttcirrl,ttoMy IIавчаJIьtlому закладi KI{eHтp дозtзiлля,ltiтей та

lонаII.гва [Jilзllecctritict,titlгt,l 1litiitlllv> Загlсlрiзt,l<оТ MicbKoT рали ЗагtорiзькоI об:tасr,i. IIраtцrсlваrrа

за сумiсttИI(1.1]()]\4 llti llOcit,,Ii ll]]itIi,гиLIltОI о llсихоJlОt,а райоtllIОТ ltсихо"гtоl,о-ме/lико-гlедаГогi,lноТ

коНсУЛЬТаIliТ 'гери'l'tllri;,i:tt,tttltrl Bi:utirly освiти II-IеrзчеtItсiвсЬкоГо районУ (з 2018 рокУ -
Iнк.lttозиllно-ресурсllоплу rtcrlt,1-1i tlo IIIell.teIlKiBcbKoMy району м. Запорirкжя /1епар,гаменту

освi,ги i науки Заtlо1,1i,зькtll' MicblcoТ рали).
I{a датrий tlac 1]pa] tlo(, IIа ]I()calli практичного психоЛога в Запорiзькiй загаJIьноосlзi,гнiй

tltKc1.1ti I-II| с.r1,11сltirз Nl 413пrttllэi:зr,коТ Micbt<tlT ра.ltи Зашорiзьrсоi облаСТi, МаС КВаЛiфiКаЧiЙГrУ

категорirо ксltсltiа.ltiс,г гrсрlltrii' rca,I,ct,tlpiT>. Стахс педагогiчноi роботи .' 1б poKiB.



ВИС]'УIl14ЛА:
KoBa"rretitco,I,,]\4,, .IJlell коIIl(урсгrоi rcoMiciT, яка псllзiдомила? що на пiдставi виI]че}{нrI

поданI.tх дtlкуп,lсt1,1,iо ,,,,,,,,1tlpCtta tссlмiсiя Itрийпl.lIа /{о висl]овI()i, tlцо докумеIl'I'И Bi.ll,tlotliЛaroTb

yN,IoBar\4 KoIIl()/pcy. Зatt1-1tltltltt1/1}aJIa /[оII\/сl,ити lIIутоlзич Il.B. до учас,гi у KoHrtypci на заЙIlя,IтrI

BaKa}ITHO[ II0ca,]tl4 l}tIи,гс.rIя-jl()1,0jIс]lа lttкlrюзивrlо-рссурсног0 IlcHTpy II0 КОМУНаРСЬКОМУ

району. /{о:rиrrпу K.I. -,l111 1lrlilgl,i у KotIl(ypoi на заЙня,г,гя вакантноТ посади практИЧГlОГО

психоJIога Itlк:tt<lзилзtlо-ресчрс]Il()l,о llell,t,py lto I_IIевчеtlкiвському району, l-iлеви't I].B, - ДО

участi у r<oTlKypci Tta зitl.illя,t,l,rl I}tl]iаII,г[IоI ltосади вLIитеJlrl-1(ефектолога Iнклtозивно-рес)/рсного
I{el]l,py гlо I l ] el1.1el t tt i tзс t,tсоп.t 1, ра i,i tl tl у.
['олосува.ll и (зага.l tl, ll им сII 14 с I(o N4 ) вiltt<ритим голосуваl{ням :

(за))- -'i'1п'gп;4ё) i

(llро,ги)) - _ а _ fц21|,l,/")
((утримаJlисl))) - ,) /fuц.Н, J
ВИРIIllИJlИ: 'J /

1.1{опусти'ГИ I_111"р6зич lI.I]., l{оrrинну K.I., Гiлевич I].B. до участi у KoнKypci на зайняття

вакан],IIих посад педtrгоt,iчtrих tlрацiвниtсiв Iнклtозивно-реQурсних центрiв по ItoMyHapcbKoMY

та IllевчегIttilзст,itому райоltttх пlicTa Запорiжлtя департаменту освiти i rrауки ЗапорiзькоТ

мiсысоl'раjtи,
2,Огrри.llrодIlити I(a офilliйrrолrr,с:аi1тi ЗапорiзькоТ Micbrcoi ради перелiк осiб, llопуt]tених /1о

YLIacTi у KOtlKy})cIloi\,1\'rli,,tбt.lpi IJa зitйttя,гr,Я ваI(аII,гI{иХ IIосаД ltеltагогiчних праtliвllикiв
IttK.;ttcl:lиtlIt1-1)cc)/pctI}lx tцcttt1,1it; rtic,t,at .3аtlорillсlttя l\еIIар,гаN4ен,l,у освir,и i tlауки Заrrорiзьltоi

Micbtccll' 1rади (сttисоI( rtоrLil(, l LcrI ).

I'o.1tclBa KoIlKypcI{oT ком ic i l' В.о.Зайцев

Ч:rени KoIrKypcHoT ttclMtctj' [].IJ. Ilзанова

,
, Боряков

А.['. Захарова
Т.М. Коваленко



/Iодаток ,lto проr,околу Nl l

засil\ання KottKypcHoT ком iciT

вiл 20.07.202l

IIepeLIiK осiб, ,lttltryrIiclI1,1x llo учас,гi у l(oНKypci на зай.няl,тя вакантних посад

Jil4рск.l'0рilllttк'ltttвивНO-ресурсtIихцеIIТрiВМiсТаЗапорilrtжя
,)tсllар,lамсll,гу освl,ги I науки ЗапорiзькоТ MicbKoT рали

каптюх Тетяна lBatliBtla

Головань Наталя IBaHiBHa

Погудiна I}а:rерiя Олеrtсандрiвна

Каптюх Оксана ВалерiТвна

MipoeBcbKa Алiна Григорiвна

о.rеретнюк'гетяна Леогr iдiвна

JIазарсва Натыriя I}iк,гоlэiвна

ГетмаtrенКо Т{атериt l а ()ltеtссанлрiвна

Перелiкосiб,догlУU{ениХдоучастiУконкУрсiназайняттяВаканТнихПосаД
n.ou.ori,,i,"x пра,tiОttиtсiВ iнклtозивНо-ресурсних центрiв MicTa Запорiх<lкя

департаменту освiти i науки ЗапорiзькоI MicbKoT ради

1. Гiлевич Вiкторiя Володимиlэiвна
2. Щолинна Кристина Iгорiвrrа

3. Шутович Ната-пiя ВiталiТlзна


