
У К Р А Ї Н А
ПОКРОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
Н А К А З

16 листопада 2018 р. Покровськ №251

Про конкурсний відбір на заміщення 
вакантних посад вчителя-логопеда, 
практичного психолога комунальної 
установи «Інклюзивно-ресурсний центр»
Покровської районної ради Донецької 
області

Відповідно до рішення Покровської районної ради Донецької області від 
15.05.2018 року № У Н /24-12 «Про створення КОМ УНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 
«ІНКЛЮ ЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» ПОКРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (зі змінами), враховуючи Постанову Кабінету 
М іністрів України від 22 серпня 2018 року № 617 «Деякі питання створення 
ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно - ресурсних 
центрів», керуючись ст. 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» (зі змінами)
НАКАЗУЮ :

1. Провести з 19 листопада по 12 грудня 2018 року відбір кандидатур на 
заміщення вакантних посад вчителя-логопеда, практичного психолога 
комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Покровської районної 
ради Донецької області у три етапи:

1 етап -  з 19 листопада по 3 грудня 2018 року -  прийом документів;
2 етап (заочний) -  з 4 грудня по 8 грудня 2018 року -  вивчення поданих 

документів;
3 етап -  10 грудня 2018 року -  розгляд конкурсною комісією документів, 

поданих кандидатами на відповідність кваліфікаційним вимогам;
4 етап -  12 грудня - перевірка професійних компетентностей та знання 

законодавства України у сфері загальної середньої та інклюзивної освіти, 
шляхом проведення співбесіди.

2. Затвердити вимоги до кандидатів на заміщення вищевказаних 
вакантних посад (додаток 1).

3. Повідомлення про оголошення конкурсу на заміщення вакантної 
посади оприлюднити на веб-сайті відділу освіти та засобах масової інформації 
(додаток 2).

4. Затвердити склад комісії щодо проведення конкурсного відбору на 
заміщення вакантних посад вчителя-логопеда, практичного психолога 
комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Покровської районної 
ради Донецької області (додаток 3).

5. Конкурсній комісії:



1) забезпечити в термін з 19 листопада по 3 грудня 2018 року прийом 
документів від претендентів на заміщення вакантних посад вчителя -  логопеда, 
практичного психолога;

2) провести добір кандидатур на заміщення вакантних посад згідно з 
Порядком конкурсного добору керівника та педагогічних працівників 
комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Покровської районної 
ради Донецької області, затвердженим рішенням районної ради від 15 травня 
2018 року № УН/24-12 «Про створення КОМ УНАЛНОЇ УСТАНОВИ 
«ІНКЛЮ ЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» ПОКРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» (зі змінами).

6. Секретарю конкурсної комісії:
1) інформувати директора, батьківську громадськість про проведення 

добору кандидатур на заміщення вакантних посад у листопаді - грудні 2018 
року;

2) забезпечити умови для роботи конкурсної комісії:
З і 9 грудня по 10 грудня (вивчення та розгляд поданих документів);
12 грудня 2018 року -  співбесіди з претендентами;
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти



Додаток 1 
до наказу відділу освіти 

від 16.11.2018 № 251

Вимоги до кандидатів на заміщ ення вакантних посад
вчителя-логопеда, практичного психолога комунальної установи  

«Інклюзивно-ресурсний центр» П окровської районної ради Донецької
області

1. Вчителем -  логопедом та практичним психологом може бути особа, яка 
є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу 
педагогічну освіту на рівні не нижче магістра (спеціаліста до 2017 року), стаж 
педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні якості та стан 
здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

2. Для участі у конкурсі особа подає наступні документи:
- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних 

даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- автобіографія, що містить прізвище, ім ’я та по батькові, число, місяць, 

рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, 
трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому 
числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної 
пошти чи іншого засобу зв ’язку, відомості про наявність чи відсутність 
судимості та/або резюме (за вибором учасника);

- копію документа, що посвідчує особу;
- копії документів про вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста до 2017

року):
© для вчителя-логопеда -  за спеціальністю «Спеціальна освіта» 

(«Логопедія», «Олігофренопедагогіка. Логопедія»);
© для практичного психолога -  за спеціальністю «Психологія» 

(«Практична психологія»);
- мотиваційний лист довільної форми;
- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної діяльності не менше п ’яти років для керівника та не менше трьох 
років для педагогічних працівників на момент їх подання.

- Зазначені документи надсилаються на пош тову/ електронну адреси 
відділу (vokrasrda@ gm ail.com ) освіти та ІРЦ (pokr.inclusive.center@ gm ail.com ) 
або надаються особисто секретарю комісії до 3 грудня 2018 року включно за 
адресою: м. Покровськ, пл. Ш ибанкова, 13, 2-й поверх, к. 4

3. Перелік документів, зазначених у п. 2 є вичерпним. Особа може надати 
інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні 
якості.

4. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої 
інформації.

mailto:vokrasrda@gmail.com
mailto:pokr.inclusive.center@gmail.com


Додаток 2
до наказу відділу освіти 

від 16.11.2018 № 251

О голош енн я про проведення конкурсного  відбору 
на зам іщ ен ня вак ан тн и х  посад

Відділ освіти Покровської райдержадміністрації оголошує конкурс на 
заміщення вакантних посад вчителя-логопеда, практичного психолога 
комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Покровської районної 
ради Донецької області (Покровський район, с. Гришине, вул. Гагаріна, 12). 
Вимоги до кандидатів на посаду:

- громадянство України;
- вища педагогічна (психологічна) освіта на рівні не нижче магістра 

(спеціаліста);
- кваліфікаційний рівень не нижче «спеціаліст І категорії»;
- стаж педагогічної роботи не менше 3 років;
- вільне володіння державною мовою;
- комп’ю терна грамотність;
- високі моральні якості;
- стан здоров’я.

Призначення на посаду шляхом укладання контракту за результатами 
конкурсного відбору.
Необхідні документи:
- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- автобіографія, що містить прізвище, ім ’я та по батькові, число, місяць, рік і 
місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову 
діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на 
виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти 
чи іншого засобу зв ’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості 
та/або резюме (за вибором учасника);
- копія документа, що посвідчує особу;
- копії документів про вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста до 2017 року):
• для вчителя-логопеда -  за спеціальністю «Спеціальна освіта»
(«Логопедія», «Олігофренопедагогіка. Логопедія»);
• для практичного психолога -  за спеціальністю «Психологія» («Практична
психологія»);
- мотиваційний лист довільної форми;
- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 
педагогічної діяльності не менше п ’яти років для керівника та не менше трьох 
років для педагогічних працівників на момент їх подання.

- будь-які інші документи, які, на думку претендента, підтверджують його
професійні чи моральні якості.

Копії зазначених документів повинні бути завірені відповідно до вимог 
чинного законодавства.

Витрати на участь в конкурсі -  за рахунок власних коштів претендентів.



Документи надавати чи надсилати до 3 грудня 2018 року за адресою: пл.
Ш ибанкова, 13 (2-й поверх), каб.4, м. Покровськ, 85300.
з 04 по 08 грудня 2018 року -  розгляд документів претендентів конкурсною 
комісією (в приміщенні відділу освіти).
10 грудня 2018 року -  розгляд конкурсною комісією документів, поданих 
кандидатами на відповідність кваліфікаційним вимогам.
12 грудня 2018 року -  перевірка професійних компетентностей та знання 
законодавства України у сфері загальної середньої та інклюзивної освіти, 
шляхом проведення співбесіди.

Телефон для довідок щодо додаткової інформації про проведення конкурсного 
відбору 2-00-02, 2-15-90, адреса електронної пошти: уокга5гс1а@цтаі 1 .с о т  
Контактна особа: Сушкова Наталія Миколаївна.



Додаток З
до наказу від 16.11.2018 №251

С К Л А Д
конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних 

посад вчителя-логопеда, практичного психолога комунальної установи 
«Інклюзивно-ресурсний центр» Покровської районної ради Донецької області

Лозінська
Вікторія Валентинівна

- начальник відділу освіти П окровської районної 
державної адміністрації, голова комісії

Савочкіна 
Лариса Петрівна

- головний спеціаліст відділу освіти Покровської 
районної державної адміністрації, заступник 
голови комісії

Сушкова
Наталія М иколаївна

- завідувач комунальної установи «Районний 
методичний кабінет» Покровської районної 
ради, секретар комісії

Члени комісії:

Донцова
Сергіївна

Карина - практичний психолог навчально- виховного
комплексу «Гришинська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 
Покровської районної ради Донецької області 
(за згодою)

Назаренко
М иколаївна

Лариса - методист з навчальних дисциплін комунальної 
установи «Районний методичний кабінет» 
Покровської районної ради (за згодою)

Печнікова
Ю лія Олександрівна

- юрисконсульт комунальної установи 
«Районний методичний кабінет» Покровської 
районної ради (за згодою)

Ткачова Єлизавета 
Ю ріївна

- асистент вчителя навчально- виховного 
комплексу «Гришинська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 
Покровської районної ради Донецької області 
(за згодою)


