
ОГОЛОШЕННЯ 

щодо проведення конкурсу  на посаду керівника закладу загальної 

середньої освіти комунальної власності територіальної громади  

міста Одеси  
 

До 20 травня  2019 року проводиться прийом документів на  конкурсний 

відбір на посаду директора: 

 

Приморський район 

 

- Одеської гімназії №1 імені А.П. Бистріної Одеської міської ради 

Одеської області (Олександрівський проспект, 11); 

- Одеської спеціалізованої школи № 21 І – ІІІ ступенів спортивного 

напряму Одеської міської ради Одеської області (пров. Старокінний, 

9); 

- Одеського навчально-виховного комплексу № 90 ім. О.С. Пушкіна 

“Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” 

Одеської міської ради Одеської області (вул. Велика Арнаутська, 2 Б); 

- Одеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів «Освітні ресурси та 

технологічний тренінг» № 94 з поглибленим вивченням івриту та 

інформатики імені Володимира (Зеєва) Жаботинського Одеської міської 

ради Одеської області (вул. Маразліївська, 60); 

- Одеської спеціалізованої школи №117 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області (вул. Рішельєвська, 18); 

- Одеської спеціалізованої школи № 119 І ступеня з поглибленим 

вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області                      

(вул. Жуковського, 39); 

- Одеської спеціалізованої школи № 121 І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням іноземних мов Одеської міської ради Одеської області        

(вул. Льва Толстого, 1); 

- Одеської загальноосвітньої школи № 26 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області (вул. Старопортофранківська, 32); 

- Одеської загальноосвітньої школи № 39 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області (вул. Успенська, 20); 

- Одеської загальноосвітньої школи № 56 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області (вул. Тіниста, 1); 

- Одеської загальноосвітньої школи № 58 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області (вул. Тираспольська, 14); 

- Одеської загальноосвітньої школи № 77 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області (вул. Транспортна, 12); 

- Одеської загальноосвітньої школи № 79 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області (вул. Водопровідна, 13); 

- Одеської загальноосвітньої школи № 101 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області (вул. Велика Арнаутська, 9); 
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- Одеської загальноосвітньої школи №107 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області (вул. Льва Толстого, 30); 

- Одеської вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи № 25 ІІ – ІІІ 

ступенів Одеської міської ради Одеської області (вул. 

Старопортофранківська, 45). 

 

Київський район 

 

- Одеської загальноосвітньої школи № 28 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області (вул. Академіка Філатова, 13-В); 

- Одеського ліцею «Олімпієць» спортивного напрямку Одеської 

міської ради Одеської області (вул. Дача Ковалевського, 85); 

- Одеської загальноосвітньої школи № 65 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області (вул. Академіка Корольова, 90); 

- Одеської загальноосвітньої школи № 81 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області (вул. Фонтанська дорога, 26); 

- Одеської спеціалізованої школи № 86 І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області   

(вул. Академіка Вільямса, 79); 

- Одеської загальноосвітньої школи № 89 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області (вул. Ільфа і Петрова, 45); 

- Одеського навчально-виховного комплексу № 310 „Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу – спеціальна 

загальноосвітня школа І ступеню” Одеської міської ради Одеської 

області (вул. Академіка Вільямса, 85). 

 

Малиновський район 

- Одеської гімназії №4 Одеської міської ради Одеської області                

(вул. Болгарська, 88); 

- Одеської загальноосвітньої школи № 45 І – ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області (вул. Літакова, 5); 

- Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою 

Одеської міської ради Одеської області (вул. Профспілкова, 9); 

- Одеської загальноосвітньої школи № 110 І – ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області (вул. Василя Стуса, 10). 

 

Суворовський район 

- Одеського навчально-виховного комплексу „Гімназія №7 – 

спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням 

англійської мови” Одеської міської ради Одеської області (вул. 

Ростовська, 4а); 

- Одеської загальноосвітньої школи № 12 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області (вул. Марсельська, 6); 



 3 

- Одеського навчально-виховного комплексу № 13 „Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія” Одеської міської ради Одеської 

області  (вул. Кримська, 62, корпус А); 

- Одеської загальноосвітньої школи №14 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області (вул. Кримська, 56-А); 

- Одеської загальноосвітньої школи № 15 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області (вул. Кримська, 80 А); 

- Одеської загальноосвітньої школи № 22 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області (вул. Махачкалинська, 4); 

- Одеської загальноосвітньої школи № 30 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області (Чорноморського козацтва, 175); 

- Одеської загальноосвітньої школи №41 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області (пл. Мічуріна, 9); 

- Одеської загальноосвітньої школи № 71 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області (вул. Паустовського, 17-А); 

- Одеської загальноосвітньої школи № 92 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області (вул. Генерала Бочарова, 67); 

- Одеської загальноосвітньої школи № 127 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області (Хаджибеївська дорога, 34); 

- Одеського навчально-виховного комплексу № 292 "Дошкільний 

навчальний заклад-спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням англійської мови" Одеської міської ради Одеської 

області (вул. Академіка Заболотного, 35-а); 

- Одеського санаторного навчально – виховного комплексу №313 

„Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня” 

Одеської міської ради Одеської області (вул. Капітана Кузнецова, 

101). 

 

Умови оплати праці: наказ Міністерства освіти і науки України від 

26.09.2005р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та 

затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, 

установ освіти та наукових установ”, а також Інструкція про порядок 

обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом 

Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102. 

 

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів: 

- громадянство України, 

- володіння державною  мовою; 

- вища освіта ступеня, не нижче магістра; 

- стаж педагогічної роботи не менше трьох років; 

- організаторські здібності; 

- фізичний і психічний стан осіб не повинен перешкоджати  виконанню 

професійних обов’язків. 
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Порядок подання документів. Кандидати на конкурс повинні подати 

наступні документи:  
- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних 

даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; 
- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); 
- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 

України; 
- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра 

(спеціаліста); 
- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання; 
- довідку про відсутність судимості; 
- мотиваційний лист, складений у довільній формі. 
Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні 
та/або моральні якості. 

     

 Конкурс складається з наступних етапів: 
- до 27 травня 2019 року конкурсна комісія перевіряє подані 

кандидатом документи на відповідність установленим законодавством 
вимогам, приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі кандидатів, 
які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до 
вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх 
подання. Перелік кандидатів, яких допущено до участі у конкурсному відборі 
оприлюднюється на веб-сайті департаменту; 

- до 03 червня 2019 року кандидати, яких допущено до участі у 
конкурсному відборі, ознайомлюються  із закладом загальної середньої 
освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського 
самоврядування; 

- до 25 червня 2019 року за окремим графіком проводиться 
тестування кандидатів на знання законодавства України у сфері загальної 
середньої освіти, розв'язання ситуаційного завдання та презентація 
перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (наказ 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 18.04.2019 №133). 

   

 

Документи подаються до 20 травня 2019 року з 14.00  до 16.00  за адресою:  

вул. Канатна, 134, відділ  організаційно-правової та кадрової роботи 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради, 1 поверх, каб. 109,  тел. 

776-01-43  або  725-35-93  

Відповідальна особа: Вєлєв Вадим Дмитрович, начальник відділу 

організаційно-правової та кадрової роботи департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради. 
 


