
УВАГА КОНКУРС! 

Комунальна установа Шепетівський міський інклюзивно-ресурсний центр Шепетівсьеої 

міської ради оголошує конкурс на зайняття вакантних посад  педагогічних працівників 

Шепетівського інклюзивно-ресурсного центру. 

 

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття вакантних посад педагогічних працівників 
Шепетівського інклюзивно-ресурсного центру. 

 

Загальні умови 
 

Найменування посади 
Вчитель-логопед; вчитель-дефектолог (олігофренопедагог); 
практичний психолог 

Найменування і місцезнаходження 
закладу освіти 

Шепетівський міський інклюзивно-ресурсний центр.  
Пр. Миру,27  

Умови оплати праці 

На педагогічних працівників ІРЦ поширюються умови оплати 
праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, 
встановлені законодавством для педагогічних працівників 
спеціальних закладів загальної середньої освіти 

Інформація про призначення на 
посаду 

Педагогічні працівники ІРЦ призначаються на посади 
директором  за результатами конкурсу відповідно до п.п.2 п.42 
Положення 

Кваліфікаційні та професійні вимоги 
 

Громадянство України Громадянин України 

Освіта 

вища ступеня не нижче магістра або освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», 
«Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»; за 
спеціальністю логопед, сурдопедагог, олігофренопедагог, 
тифлопедагог, практичний психолог 
 

Досвід роботи стаж роботи - не менше трьох років за фахом 

Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою 

Вимоги до професійної 
компетентності кандидата 

Знання законодавства України:  
- Конституція України; 
- Конвенціїя ООН про права дитини; 
- Закон України «Про освіту»; 
- Законодавство у сфері освіти дітей з особливими 

освітніми потребами 
Знання основ спеціальної педагогіки 
Знання основ управління ІРЦ 

Інші вимоги 

організаторські здібності, 
фізичний і психічний стан, який не перешкоджає виконанню 
професійних обов’язків 
 

Інформація 
щодо переліку, місця та строків подання документів, необхідних для участі в конкурсі 

Строк прийому документів 
  

Дата початку прийому документів 

20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про 
проведення конкурсу 
  

 З 10.09.2020 року по 29.09.2020 року 



Перелік документів, необхідних для 
участі в конкурсі 

- копію паспорта громадянина України; 
- письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається 

автобіографія та/або резюме у довільній формі; 
- копію трудової книжки; 
- копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками, 

присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; 
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних згідно 

з додатком 1; 
- заяву про наявність близьких осіб у складі конкурсної комісії. 
- дві фотокартки розміром 4х6см; 
- копію військового квитка( за наявності); 

Особа може надати інші документи, які можуть підтверджувати 
її професійні та/або моральні якості. 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе 
заявник. 

Місце подання документів 
Шепетівський міський ІРЦ. Пр. Миру ,27 
Режим роботи: пн-чт – 08:00- 17:15, пт – 08:00-16:00 

номер телефону та 
адреса електронної пошти для 
отримання інформації про конкурс 
 

тел. О675285620 або 0987222464 
е-mail: https://shepetivka-irc.at.ua/ 

Інформація 
щодо місця проведення конкурсу 

Місце проведення конкурсу 
 

Шепетівський міський  ІРЦ. Пр. Миру ,27 
 

Інформація щодо переліку питань 
та форми тестування, зразка 
ситуаційного завдання та критеріїв 
їх оцінювання 
  

Перелік питань для проведення іспиту та співбесіди, зразок 
ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і 
завдань розміщується на офіційному веб-сайті Шепетівської 

міської ради https://shepetivka-rada.gov.ua/та офіційному веб-

сайті управління освіти Шепетіської міської ради 

http://shosvita.ucoz.net/ 
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