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оголошення

про проведення конкурСу на зайнятТя BaKaHTHoi посадИ керiвника (директора) Iнклюзивно-ресурснOг0 Центру

по Вознесенiвському району MicTa Запорiжжя департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoT ради

ЩепартаментоовiтиiнаУкиЗапорiзькоiмiськоТрадиогоЛошУеконкУрсназайняттявакантноТ"":1.1.,::|i:::::'
(директора) Iнк,lпозивно-ресурсногО цеЕтрУ no bo."""iBcbKoMy районУ MicTa Запорiжжя департаменту освlти l

М i с це з нах одже н н я : вул. _Щ:цqg!дрu Щ!u,р9991qД.д,

Йайменування та мiсце

знахOдженшI закладу

директор IРЩ).
Посадовий оклад, надбавки, доплати та премiI встановлюються згiдно з трудовим

ДогоВороМ'вiДповiДнодоПостановиКабiнетуМiнiстрiвУкраТнивiдl2липня2017
pony ltпS+S кПро затвердження Полоrкення про iнклюзиl,о че!Iрлсл"иЙ центр>
'(зi 

змiнами;, ilосrа"оЪ" Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд з0.08.2002 Nэ1298 кПро

й-у праЙ'праui"никiв на ocroui единоТ тарифноТ сiтки розрядiв i коефiчiснтiв з

оппЙ праui'праuiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей

бюдже'ноi.сферш;Постано"иКабiнетУМiнiстрiвУкраiнивiд19.05.1999N9859
кпро умови i розмiри оплати праui _керiвникiв пiдприсмств, заснованих на

державнiй,комУнальнiйвласностi,таоб'сДнанЬДержаВнихпiдприемств));наказу
йi"i"rерсruа освiти украiни вiд 26.09.2005 Jt557 кпро впорядкування умов

оплати Ърачi ,а aur"aрдrпa"пя схем тарифних розрялiв працiвникiв навчальних

закладiв, установ освiти та наукових установ); Постанови Кабiнету MiHicTpiB

Ynpuinr' Ъiд 2з.оз.2о1,1 Nsз7-з кПро встановлення надбавки педагогiчним

прuцiuпипам закладiв дошкiльноТ, позiшкiльноТ, загальноi середньоТ, професiйноТ

(професiйно-технiчноi), вищоi освiти, iнших установ i закладiв незалеrкно вiд ix

(лиректора; IPIJ, мотtе обiймати особа, яка с громадяниномПосаДУкерiвника(лиректора)lРцМожеооlиМаТиооOOа'якасlрUМ4лхпппчLчl
УкраТни, вiлrно володiе лерrr,аuпо,о мовою, мае вищу ocBiTy не ни}кче освiтнього

лr, /((rrллл,л,,iх,,л

"ryna"" 

-*u.icTpa 
(спеuiалiста) за спецiальнiстю "Спецiальна ocBiTa" ("Корекшiйна

o"""iru'', ''Дефектологiя'') або ''Психологiя" ("Практична психологiя") та стаж

педагогiчноТ Ъаlабо науково-педагогiчноi роботи не менш я,к п'ять рокЬ та яка

пройшла конкурсний вiпбiр i визнана переможцем конкурсу вiдповiдно до

порядку, затвердженого засновником iнклюзивно-ресурсного центру.

IGалiфiкачiйнi вимоги
керiвника (директора) IРЩ

lнклюзивно-ресурсного центру по Вознесенiвському райоrrу MicTa Запорiжжя

департаменту o.uir" i науй Запорiзькот MicbkoT ради, особисто подае Taki

документи:
- копiю паспорта громадянина УкраТни;

- письмову заяву про участь у KoHKypci, до якоТ дода€ться резюме та мотивацlинии

лист у довiльнiй формi;
- копiю труповоi книжки;
- копiю (копii) документа (документiв) про ocBiTy iз додатками, присвосння

вченого звання, присудження наукового ступеня;
- документ, що пiдтвердя<уе вiльне володiння державною мовою;
* письмовУ згоду на збiр та обробку персонаJlьних даних,
особа, яка бажас взяти участь у конкурсному вiдборi, мас право додати до заяви

про участь у *o"nyp.i iншi документи, не передбаченi в оголошеннi про

проведення конкурсу.
iопii документiв, поданих до конкурсноТ KoMicii, завiряються власноручно

власниками цих документiв iз додержанням вимог стандартiв з дiловодства,

,Щ,окументи подаються до KoнKypcнoi KoMiciT особисто (або уповноваженою особою

згiдно з довiренiстю особою).

,Щокументи приймаються з 19.08.2021 по 17.09.2021 у примiщеннi територiального

uiддiпу освiти Вознесенiвського району департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ

мiськоТради за адресою: пр. Маяковського,4, м. Запорilкжя, 69035.

у разi невiдповiдностi поданих документiв встановл9ним вимогам, претенденти

мiсце подання документiв для

участi у KoHKypci

Перелiк, кiнцевий строк i

Найменування посади та

умови прачi



конкурсний вiдбiр на зайняття BaKartIHQr llчUолlr лwyrprrlrl\Ф \Hr,r____ _г_,/

Iнклюзивно-р..ур.rоrЬ центру по Вознесенiвському району MicTa Запорiжжя
.л- . п< lл )п)l

frНЙ|i;й#;1;;й ;rlbpi."-"i*icbKo1 ради розпочинаст ься з 0 5, 1 0, 2 0 2 1

та складаеться з наступних етапlв: 
)авсmва )' сферi

- I еmап: склаdqння квалiфiкацiйноео iспumу на знання законос

освimu dimей з особлuвuоцч освimнiмu поmребамu; знання основ спецiqльноi'

пеdаzоziкu;ЗнаннЯOснOвуправЛiнняdiяльнiсmюlнtuюзuвно-ресурсНо)оценmру'Що
вiдбуваеться у п".оrо"iИ iPopMi 05.10,2021 о 14,30 у примiщеннi Запорiзького

лiцею <Промiнь>> ЗапорiзькоТ MicbKoT ради за адресою: б9006, MicTo Запорirкrкя,

вул. Пiвнiчне шосе, З7;
-IIеmап:спiвбесiОчзобеовореннЯлlмоmuвацiйноzолuсmаканdudаmа,яка
вiдбудеться 06.10.20;t о I4,з0 у примiщеннi Запорiзького лiцею <<Промiнь>

Запорiзькоi MicbKoТ рuл" Зчпорi.ькот областi за адресою: 69006, м, Запорiхtяtя, вул,

Пiвнiчне шосе, 37;

-IIIеmап:публi,rtаmавidкрumапрезенmацiяdерасавноtоJИовоlоперспекmuвнO?о
плану розвu,mцt IPI], u 

"unon 
,uдu"", вiдповiдей на запитання членiв конкурсноТ

комiсiТВМежахзмlстукоНкУрсноГовипробУвання,якаЫдбУДетЬся07,10,202Iо
il..зо у примiщеннi iчпорirо,.оrg liu"т <П9омiн1>_>_'этr."ч,:,,:"ý' ouo"

i}iЙ,l-"!?;ЙЦ:еБй, 
-;1006, 

;, з"lЩ

Щата та мiсце rlочатку

конкурсного вiдбору на

зайнятгя вакантноТ посади

ресурсного центру, етапи

його проведення та

тривалiсть

ПБ.rу- Теr** lBaHiBHa - головний спецiа_пtсТ територlальноГо вlллlJlу uU

Вознесенiвського району департаменту освlти i науки Запорiзькоi MicbKoT ради,

т. 226-29 -08, e-mail : ty9J9zц@Zp.csy.u4

ПрЪ"ище та iм'я, номер
телефону та адреса

електронноТ пошти особи,

уповноваженоi надавати

iнформачiю [ро конкурс та

приймати документи для



,Щолаток 2

до наказу департаменту

"iд 1,1. ь?8. ) оz./ Nэ 3957J,,ф
./

Крumерii оцiнювання

квалiфiкацiйноzо iспumу на кOнкурс на зайняmmя BalcaHmHoi' посаdu

кер iBHuK а (duр екm ор а) I н м to зuвн о,р е сур с н о2 о ц енrпру

Iспит складасться з б питань, якi формуlоться iз загальногQ перелiку питань, по 2 питання за кожним iз

напрямiв: знQння закоt,tоdqвсmва у сферi оiвimч- diпей з особлuвuмu освimнiмu поmребамu; зllQннr. основ спецiальноi'

пеdаzоеiкu; знанLrя основ управлiння diяльнiсmю lttшкlзuвно-ресурснu^4 ценll1ро,м,

lспит проходrr""у'пr."мовiй формi iстановить ,лэзлрэцеJ_еgоцнu 20 хвuлltн у присутI{остi членiв комiсii,

пiсля закiнчення часу, вiдведеного на складання iспиту, проводиться перевiрка та виставляються бали, а саме:

2 балu - кандидатам, якi в tIовному обсязi розкрили суть питання;

I бал - кандидатам, якi розкрили питання фрагментарно;
0 балiв - кандидатам, якi не вiдповiли на питання,

КЙЙдurr, якi за резулЬтатамИ iспитУ набрали 5 балiв, допускаються до спiвбесiди.

п. ipumepii оцiнювiння iпiвбесidч з обеовореннял,t моmuвацiйноzо лuсmа канdudаmа

Спiвбесiда з обговоренням мотивацiйного листа кандидата проводиться з метою оцiнки вiдповiдностi

досвiду, досягнень, компетЙцiт, особистих якостей вимогам ло про{lесiЙнОТ КОМПеТеНТНОСТi КаНДИДаТа Та ДО

вiдповiдних посадових обов'язкiв' 
,,п-п,олоtiоlчп)^ п1I.mакянпипата зпii 'вбесiди

щля оцiнювання спiвбесidч з обzоворелtнsuи моmuвацiйноzо лuсmа кандидата здiйснюеться шляхом спll

з обговоренням мотивацiйного листа виставляються TaKi бали:

2 балu - кандидатам, якi вiдпОвiдаютЬ вимогаМ та якi виявили глибокi знання, умiння, компетенцii, необхiднi для

ефективного виконання посадових обов'язкiв; 
---_л-л--_--:л_- л,,,.., лi_

t бал - кандидатам, якi не повною мiрою вiдповiдають вимогам та професiЙНа КОМПеТеНТНiСТЬ ЯКИХ ВiДПОВiДаС

йГ-u* в обсязi, мiнiмально достатньому для виконання тrосадових обов'язкiв;

0 балiв * кандидатам, професiйна компетентнiсть яких не вiдповiдас вимогам.

ВизначеннЯ рЁ.упоruriu спiвбесiдИ здiйснюеться кожним членом конкурсноТ KoMiciT iндивiдуально та

фiксуеться у uiдоrо.ri npo р..упоrати спiвбесiди. остаточною оцiнкою у балах за результатами спiвбесiди € середнс

iрифметичне значення iндивiдуальних оцiнок членiв конкурсноi koMicii,

кандидати, якi пiд час спiвбесiди отримали середнiй быt менu,tе I балу, вважаються такими, що не пройшли

конкурс.
пiдсумковий рейтинг кандидатiв на зайнятгя вакантноi посади керiвника (директора) lнклюзивно-ресурсного

центрУ визначаеться шляхоМ додаванIfi середнiх оцiнок, прлоставлених членами KoHKypcHoi KoMicii у звеленiй

вiдомостi середнiх оцiнок за кожну окрему 
""rо.у ло професiиноi компетентностi, та письмового iспиту на 3нання

законодавства. Сума таких оцiнок е пiдсумковим рейтингом кандидата, за допомогою якого визначаеться переможець

конкурсу.
Кандидати на зайняття вакантноi посади керiвника (лиректора) Iнклюзивно-ресурсного центру, якl за

результатами iспиту та спiвбесiди набрали 10 болiв, допускаються до презентацiт перспективного плану розвитку

Iнклюзивно-ресурсного центру.
IIL kpumepii' оцiнtовання презенmацii перспекmuвноzо lula{y розвumку Iнклюзuвно-ресурсно2о ценmру

КожеН кандидаТ на зайняттЯ BaKaHTHoi пЪ.uд" керiвника (лиректора) Iнклюзивно-ресурсного центру публiчно

та вiдкритО 11резентуе державноЮ мовоЮ персrlективЦий плаН розвиткУ lнклюзивно-ресурсного центру, Виступ

повинен тривати не бiльше I5 хвuлuн,

Дп" оцi*"uпйlфБйу публiчноТ та вiдкритоi презентачiТ перспективного плану розвитку Iнклюзивно-

ресурсного центру виставляються бали, а саме:

2 балч- кандидатам, якi в перспективному планi ловнiстю розкрилИ Bci напрямкИ роботи IРЩ;

] бал - кандидатам, якi частково розкрили перспективи розвитку IPIJ,;

Йалiв - кандидатам, якi не окреслили перспективи розвитку IРЩ,

Визначення р"зупuruiiu презентачii перспективного плану розвитку lPI-\ злiйснюеться кожним членом

конкурсноi KoMiciT iндивiдуально. остаточно. оцi"*оto у балах за lrрезентацiю перспективного плану розвитку IPL\ е

aaр.л"" арифметtтчн. ,"uub"n" iндивiдуальних оцiнок членiв конкурсноi KoMicii.

Кандидати на зайнятгя BaKaHTHoi посади керiвника (лиректора) Iнклюзивно-ресурсного центру, якl пlд час

проведеннrI публiчнот та вiдкритот презентацiт перспективного плацурозвитку Iрщ отримали середнiй бul менше ]

б*у, 
"uur*uоться 

такими, що не пройшли конкурсний вiпбiр,

загальна кiлькiсть балiв кандидата на зайняття вакантнот посади керiвника (директора) Iнклюзивно-

реаурсного цонтру визначаеться шляхом додавання балiв, виставлених кожному кандидату за результатами

Ьцiйвання письмового iспиту, спiвбесiди та презентацii,

РейтинГ кандидата на зайняття вакантноТ посади керiвника (лиректора) Iнклюзивно-ресурсного центру якии

успiшно пройшов конкурс, з€lлежить вiд загальноТ кiлькостi набраних ним балiв. Першим за рейтингом та

переможцем конкурсу .-*u"д"дur, який набрав найбiльшу загаJIьну кiлькiсть балiв. У разi набрання кандидатами

однаковоi кiлькостi балiв визначення перемолiця здiйснюсться вiдкритим голосуванням членiв koMiciT, У разi рiвного

розподiлу голосiв пiд час вiдкритого голосування вирiшальним у визначеннi переможця с голос голови конкурсноТ

KoMiciT uбо ,u"ryцr"Ka головИ конкурсноi KoMicii (у разi вiдсутностi голови конкурсноТ KoMicii),
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ГрафiК проведеннЯ конкурсУ на зайнятгЯ вакантноТ посади керiвника (пиректора)

Iнклюзивно-ресурсного центру по Вознесенiвсыtому раЙону MicTa Запорilltлtя

департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbkoT рали

Щата ,Щень
тижня

Захiд Примiтlса

1,7.08,202| BiBTopoK Видання наказу про проведення конкурау.
Iliдготовка листiВ на управлiння BrryTpittlHboT полiт|4ки,

преси та iнформацiТ Запорiзькоi MicbKoT ради;
територiального вiддiлу освiти Вознесенiвського району
департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT ради про

розмiщення оголошення про проведення конкурсу

lBaHoBa В.В.,
Захарова А.Г.

18.08.2021 середа Оприлюднення оголошення про проведеншI конкурсу. IBaHoBa В,В.,
Захарова А.Г.
Ситенко I-I .IO,

19.08.2021 четвер Початок подання та прийому документiв вiд кандидатiв
на зайняття вакантнот посади керiвника (лиректора)
Iнклюзивно-ресурсного LleHTpy по Вознесенiвському
parioHy MicTa Запорiжrкя департаменту освiти i науки
Запорiзькоi MicbKoT рали

Парчук T.I

20.08.202l п'ятниця

21.08.2021 субота
22.08.202l недiля
23.08.2021 понедlлок
24.08.2021 BiBTopoK
25,08.202l середа Продовження прийому документiв вiд кандидатiв на

зайняття вакантноi посади керiвника (лиректора)

Iнклюзивно-ресурсного центру по Вознесенiвському

району MicTa Запорirкжя департаменту освiти i науки
Запорiзькоi мiськоi ради

Парчук T.I

26,08.202| четвер
27.08.202l п'ятниця
28.08.2021 субота

29.08.202| недiля
30.08.2021 понедшок Продовження прийому документiв Парчук T.I

3 1.08,202l вlвторок
01.09.2021 середа
02,Q9.202| четвер
03.09.202l п'ятниця
04.09.202| субота
05.09.2021 недiля
06.09.202| понедlлок Продовясення прийому документiв Парчук T.I

0,7.09.202| BiBTopoK
08.09.2021 середа
09.09.202l четвер
10.09.2021 п'ятниця
11,09.202| сyбота
|2.09.202l недшя
|з,09.202| понедlлок продовження прийому документiв Парчук T.l
|4.09.202l вlвторок
15.09.202l середа
l6.09.2021 четвер
1,7 .09.202L п'ятниця Закiнчення прийому документiв вiд кандидатiв на

зайняття вакантноТ rrосади керiвника (лиректора)

Iнклюзивно-ресурсного центру по Вознесенiвському

району MicTa Запорirкrкя департаменту освiти i науки
запооiзькоi мiськоi ради

18.09.2021 субота
19.09.2021 недrля
20.09.202l понедiлок Перевiрка поданих на конкурс документiв

:

Члени конкурсноТ
KoMiciT2l.Q9,202l вlвторок

22.09.zozl середа

23.09.202l четвер

24.Q9.202l п'ятниця Закiнчення перевiрки документiв. Прийняття рiшення
про допущення/недопущення кандидатiв до участi у
конкурсному вiдборi на зайняття вакантнот посади

Члени конкурсноТ
KoMiciT



керiвника (лиректора) Iнклюзивно-ресурсного центру ltо

Вознесенiвському району MicTa Запорilкжя департаменту
освiти i науки Запорiзькоi мiськоi ради

25.09.202| счбота
26.09.202l недlля
27.09.202| понедiлок оприлюднення рiшlення конкурсноi koMicii на сайтi

мiськоi ради, сайтi теритOрiальнOг0 вiддiлу
Вознесенiвського району __

Протокол Nч l

засiдання
конкурсноI KoMiciT

28.09.202l BiBTopoK Початоlс ознайомлення кандидатiв з Iнклюзивно-
DесчDсним центром

Ситенко 1-I.Ю.

29.08,2021. середа

30.09.2021 четвер

01 .10.202l п'ятниця
02.10.2021 субота
03.10.2021 недшя
04.10.202l понедlлок

05.10.2021 BiBTopoK Початок конкурсного вiдбору.
1-й етап-письмовий iспит.
Пiдбитгя результатiв l-ого етагry конку]9у

Протокол JФ2
засiдання
конкурсноТ KoMiciT

06.10.2021 середа 2-й етап конкурсу - спiвбесiда
Пiдбиття результатiв спiвбесiди

Протокол NЬ3

засiдання
конкурсноТ KoMicii

07.10.202l четвер 3-й етап конкурсу - публiчна презентацiя перспективного

плану розвитку Iнклюзlлвно_ресурсного центру по

Вознесенiвському району MicTa Запорitкжя
Пiдбиття результатiв публiчноТ цLеfgц]q _

Протокол J\Ъ4

засiдання
конкурсноТ KoMicii

0 8, 1 0.202 l п'ятниця пБедення пiдсумкiв проведення конкурсу на зайнятгя

вакантноI посади керiвника (лrтректора) Iнкlпозивно-

ресурсногQ цеIrтру по Вознесенiвському району MicTa
-запорiжжя 

департаменту освiти i науки Запорiзько'i Micbkoi

ради.
Визначення перемоlкцiв конкурсу.

Пiлсумковий
протокол
засiдання
конкурсноi KoMiciT

09.10.2021 субота
10.10.2021 недiля
1 l .10.2021 понедшок Оппилюднення резyльтатiв конкурсу
12.|0.202| BiBTopoK призначе"ня переможцiв конкурсу на зайняття вакантноi

посади керiвника (директора) Iнклюзивно-ресурсного

центрУ пО Вознесенiвському райоrry MicTa Запорiжlкя

департаменту освiти i науки Запорiзькот мiськоi ради та

укладання строкового трудового договору.

,Щиректор
департаменту
освiти i науки
Запорiзькоi
MicbKoT рали
Романчук С.Ю.


