
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

Про проведення конкурсу з відбору 
на посади педагогічних працівників 
комунальної установи
«Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 6»

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 
дошкільну освіту», Положення про інклюзивно-ресурсний центр, 
затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 12.07.2017 року 
№ 545, наказу М іністерства освіти і науки України від 03.10.2018 року №  1051 
«Про затвердження примірних положень про проведення конкурсу на посад} 
директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру», н; 
підставі Положення про конкурс на посади педагогічних працівникі 
комунальної установи «Одеський інклюзивно-ресурсний центр», затвердженог 
рішенням Одеської міської ради від 31.10.2018 р. № 3899-УІІ (далі 
Положення)

4 1. Створити конкурсну комісію з відбору на посади педагогічні 
працівників комунальної установи «Одеський інклюзивно-ресурсна 
центр № 6» та затвердити її склад (далі - Конкурсна комісія)(додаток 1).

2. Оголосити проведення конкурсного відбору на посади педагогічн 
працівників комунальної установи «Одеський інклюзивно-ресурсн 
центр № 6» (додаток 2).

3. Провести засідання Конкурсної комісії відповідно до Положення:
- 25 листопада 2020 року кваліфікаційний іспит за адрес( 

департамент освіти та науки Одеської міської ради вул. Канатна, 1 
V поверх, актова зала;

- 27 листопада 2020 року співбесіду за адресою: департамент освіті 
науки Одеської міської ради вул. Канатна, 134, V поверх, актова за;

4. Секретарю конкурсної комісії (Дехтяр Н.М.) до 01 грудня 2020 р 
надати висновок щодо результатів проведення конкурсного відбор} 
посади педагогічних працівників комунальної установи «Одесі

2020 м. Одеса

НАКАЗУЮ :



інклюзивно-ресурсний центр № 6» до департаменту освіти та науки 
Одеської м іської ради.

5. Начальнику відділу кадрової та правової роботи департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради Вєлєву В.Д. відповідно до рішення 
Конкурсної комісії до 04 грудня 2020 року підготувати відповідні 
документи на переможців конкурсу на посади педагогічних працівників 
комунальної установи «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 6» та 
направити їх до директора комунальної установи «Одеський інклюзивно- 
ресурсний центр № 6».

6. Начальнику відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради Ковальчук І.В. оприлюднити у 
відповідні терміни оголошення про проведення конкурсного відбору на 
посади педагогічних працівників комунальної установи «Одеський 
інклюзивно-ресурсний центр № 6» та результати конкурсного відбору на 
вебсайті департаменту, направити відповідну інформацію на вебсайт 
Одеської міської ради.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 
департаменту освіти та науки Одеської м іської ради Столбову І.Є.

Директор департамфіту О.В. Буйневич
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Столбова І.Є. 
776-11-05



Додаток 1 
до наказу
департаменту освіти та науки 
Одеської міської р£ 
від •

СКЛАД
комісії з відбору на посади педагогічних працівників комунальної установи 

«Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 6»

Буйневич 
Олена Валеріївна

голова комісії, директор департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради;

Костюк
Ю лія Олександрівна

заступник голови комісії, директор 
комунальної установи «Одеський 
інклюзивно-ресурсний центр № 6»;

Дехтяр
Наталя М иколаївна

секретар комісії, завідую ча Одеським 
спеціальним дошкільним навчальним 
закладом „Ясла - садок” № 50 
компенсуючого типу Одеської міської 
ради Одеської області.

Члени комісії:

Бадюк
Ірина М иколаївна

Григор'єва 
Лариса Вікторівна

представник Одеської міської 
організації ВГО "Громадська рада 
освітян і науковців України", директор 
Одеської загальноосвітньої школи № 55 
І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 
Одеської області;

директор Одеської спеціальної школи 
№75 І-ІІ ступенів Одеської міської оади:

Орленко - завідую ча Одеським обласним
Ірина М иколаївна ресурсним центром підтримки

інклюзивної освіти КЗВО "Академія 
неперервної освіти Одеської обласної 
ради" (за згодою);

Паланчук 
Олена Іванівна

директор Одеської загальноосвітньої 
школи № 62 І-ІІІ ступенів Одеської 
міської ради Одеської області.



Додаток 2 
до наказу
департаменту освіти та наукиТштгш 
№ №6

ОГОЛОШ ЕННЯ
про проведення конкурсного відбору на посади педагогічних працівників  

комунальної установи «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 6»

Департамент освіти та науки Одеської міської ради оголошує проведення 
конкурсного відбору на посади педагогічних працівників комунальної установи 
«Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 6» (КУ «ОІРЦ № 6»).

Повне найменування: комунальна установа «Одеський інклюзивно-ресурсний 
центр № 6»

Ю ридична адреса КУ «О ІРЦ  №6»: 65080, Україна, Одеська область, місто 
Одеса, Космонавтів, 70

Найменування посад:
- вчитель логопед КУ «ОІРЦ № 6» - 1 шт. од.;
- практичний психолог КУ «ОІРЦ № 6» - 1 шт. од.

Умови оплати праці:

Посадовий оклад:
- вчителя логопеда КУ «ОІРЦ № б» - 5385 грн.;
- ^практичного психолога КУ «ОІРЦ № 6» - 5385 грн.

Педагогічні працівники призначаються за конкурсом на посади директором 
комунальної установи «Одеський інклюзивно-ресурсний центр №6».

Вимоги до посад:
- вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», 
«Дефектологія», «Психологія»;

- знання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну 
освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету М іністрів 
України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про 
інклюзивно-ресурсний центр»;

- досвід та вміння працювати з людьми;



- вільне володіння державною мовою, володіння основними навиками роботи 
на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

Перелік документів:
- копію паспорта громадянина України;
- письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній

формі;
- копію трудової книжки;
- копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння

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

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати 
до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про 
проведення конкурсу.

Конкурс складається з двох етапів:
- кваліфікаційний іспит 25 листопада 2020 року о 15.00 у департаменті освіти 

та Науки Одеської міської ради за адресою: вул. Канатна, 134, V поверх, 
актова зала;

- співбесіда 27 листопада 2020 року о 15.00 у департаменті освіти та науки 
Одеської м іської ради за адресою: вул. Канатна, 134, V поверх, актова зала.

Кваліфікаційний іспит для педагогічних працівників проводиться за 
напрямами:
- знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми 

потребами;
- знання основ спеціальної педагогіки;

Іспит складається з 6-ти питань по 3 питання за напрямами, 
вищезазначеними вище.

Загальний час для проведення іспиту становить не більш, як 1 година 20 
хвилин.

Документи подаються до 24 листопада 2020 року з 14.00 до 16.00 за 
адресою: вул. Канатна, 134, відділ кадрової та правової роботи департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради, 1 поверх, каб. 109, тел. (048)776-01-43 
або (048)725-35-93 Відповідальна особа: Вєлєв Вадим Дмитрович, начальник 
відділу.


