
 

  
У К Р А Ї Н А  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

                             ВІДДІЛ ОСВІТИ  

 

НАКАЗ  

31 серпня 2020                                                                             № 175 

  

Про оголошення конкурсу  на 

посади педагогічних 

працівників КУ «Центр 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Вижницького району» 

Вижницької районної ради 

  

Відповідно  Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», керуючись рішенням 

XXXVІІ сесії  Вижницької районної ради VII скликання від 05 серпня  2020 року 

№ 73-37/20 «Про створення комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників Вижницького району» Вижницької районної 

ради, розпорядження Вижницької районної ради від 26 серпня 2020 року №29 

«Про затвердження порядку проведення конкурсного відбору на зайняття посад 

педагогічних працівників враховуючи наявність вакантних  посад КУ «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Вижницького району» 

Вижницької районної ради 

  

НАКАЗУЮ:  

  

1. Оголосити конкурсний відбір на посади КУ «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників Вижницького району» Вижницької 

районної ради(далі- конкурсний відбір), а саме: 

- консультант Центру – 2 посади ; 

- консультант з психології Центру-1посада. 

 

2. Визначити наступні вимоги кандидатів на участь у конкурсному 

відборі на посаду педагогічного працівника Центру: 

2.1.на посаду педагогічного працівника - консультанта Центру 

призначається особа, яка є громадянином України, вільно володіє 



державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче 

спеціаліста/магістра та стаж педагогічної роботи не менше п’ятьох років, 

досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у 

системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, пройшла 

конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до 

порядку, затвердженого Засновником (його уповноваженими особами) ; 

2.2. на посаду педагогічного працівника – консультанта з психології 

Центру призначається особа, яка є громадянином України, вільно володіє 

державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче 

спеціаліста/магістра та стаж педагогічної роботи не менше п’ятьох років, 

досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у 

системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, пройшла 

конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до 

порядку, затвердженого Засновником (його уповноваженими особами) ; 

3. Утворити конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору 

в кількості  7 осіб  в наступному персональному складі: 

 

Вірста Сергій Дмитрович, голова комісії, заступник голови Вижницької  

                                              районної ради Вижницького району;  

Гринчук Ганна Іванівна,    в.о. начальника відділу освіти 

                                              райдержадміністрації; 

Бучацька Надія Костянтинівна, в.о. директора КУ «Центр професійного 

                                              розвитку педагогічних працівників Вижницького  

                                              району» Вижницької районної ради; 

Борсук Ярослав Семенович, голова Вижницької районної організації  

                                              профспілки працівників освіти і науки (за згодою); 

Чепига Світлана Василівна, директор Берегометської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2; 

Жебчук Наталія Дмитрівна, завідувач Лопушнянським закладом дошкільної 

                                              освіти; 

Попович Олена Станіславівна, директор РБДЮТ Вижницької ОТГ. 

4. Голові конкурсної комісії Вірсті С.Д.: 

4.1. Забезпечити ефективну роботу комісії відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

4.2. Забезпечити розгляд заяв, звернень та пропозицій з питань 

підвищення ефективності роботи комісії, окремих її членів тощо, поданих у 

встановленому порядку. 

4.3.Попередити членів комісії, що вони діють на засадах 

неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, 

прозорості, доброчесності. 

4.4. Організувати роботу конкурсної комісії відповідно Порядку 

проведення конкурсного відбору на зайняття посад педагогічних працівників 



комунальної установи «центр професійного розвитку педагогічних працівників 

Вижницького району» Вижницької районної ради, затвердженого 

розпорядженням голови Вижницької районної ради Андрюком М.І. від 26 

серпня 2020 року №29 

 

5. Встановити, що секретар конкурсної комісії  (обирається на першому 

засіданні): 

5.1. Забезпечує оприлюднення документів щодо проведення конкурсного 

відбору на офіційних вебсайті Вижницької районної ради та на офіційному 

вебсайті КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників 

Вижницького району» Вижницької районної ради. 

5.2. Здійснює прийняття документів, що подаються претендентами на 

конкурс за описом, відповідно до умов Порядку проведення конкурсного 

відбору на зайняття посад педагогічних працівників комунальної установи 

«центр професійного розвитку педагогічних працівників Вижницького району» 

Вижницької районної ради. 

5.3.Веде діловодство комісії. 

 

6. Для участі у конкурсі подаються наступні документи: 

 заява про участь у конкурс із наданням згоди на обробку персональних даних 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; 

 автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); 

 копія паспорта громадянина України; 

 копії документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною  

частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста); 

 копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної діяльності не менше п’яти років на момент їх подання; 

 довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного 

огляду;             

 мотиваційний лист про участь у конкурсі, складений у довільній формі; 

 заяву про присутність/відсутність близьких родичів у складі конкурсної 

комісії 

 інші документи, що підтверджують професійні та/або моральні якості. 

Строк подання документів 20 календарних днів з дня оприлюднення 

оголошення . 

7. Встановити, що прийом та розгляд документів претендентів для допущення 

до участі у конкурсному відборі здійснюється в термін з 02 вересня  по 21 

вересня 2020 року.  

8. Конкурсній комісії: 



8.1. не пізніше наступного робочого дня після оприлюднення оголошення про 

проведення конкурсу провести перше організаційне засідання (02.09.2020 

року); 

8.2. у 3-х денний термін, з моменту завершення строку прийняття документів, 

здійснити попередній відбір осіб, яких допущено до участі в конкурсному 

відборі ( до 24.09.2020 року- включно); 

     8.3. провести конкурсний відбір 30 вересня 2020 року за адресою: вул.  

     Українська 88-а, зал засідання Вижницької районної ради, шляхом:  

перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої 

освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту» інших нормативно-правових актів у сфері 

освіти шляхом письмових відповідей  

проведення публічної та відкритої презентації державною мовою 

кандидатом пріоритетних напрямів та основних завдань роботи на посаді, а 

також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах 

змісту конкурсного випробування.  

9. Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації : 

9.1. забезпечити відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного 

відбору з подальшим оприлюдненням на вейбсайті Вижницької районної ради 

та  на офіційному вебсайті КУ «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Вижницького району» Вижницької районної ради впродовж 

наступного робочого дня з дня його проведення. 

9.2.Забезпечити оприлюднення  наказу на вебсайті Вижницької ради,  

10..Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

 

В.о. начальника відділу освіти 

райдержадміністрації                                     Ганна ГРИНЧУК 
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