
ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ПОСАДУ КЕРІВНИКА (ДИРЕКТОРА) 

ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ 

Департамент освіти Вінницької міської ради оголошує конкурс на 

заміщення посади керівника (директора) комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр № 2 Вінницької міської ради». 

Повне найменування: комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр 

№ 2 Вінницької міської ради». 

Місцезнаходження: Україна, 21001, Вінницька область, Вінницький район, 

місто Вінниця, вулиця Замостянська, будинок 51. 

Найменування посади: керівник (директор) комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр № 2 Вінницької міської ради». 

Умови оплати праці: 

посадовий оклад – 8071 грн; 

на оплату праці керівника (директора) ІРЦ поширюються умови, 

передбачені Законом України «Про освіту» в частині оплати праці педагогічних 

працівників. 

Вимоги до учасників конкурсу на посаду: 

вища освіта не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) за 

спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або 

«Психологія» («Практична психологія»); 

стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше як п’ять 

років; 

знання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», «Про 

затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної 

освіти», «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у 

закладах загальної середньої освіти» та інших законодавчих документів. 

Перелік документів: 

копія паспорта громадянина України; 

письмова заява про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній 

формі; 



копія трудової книжки; 

копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння 

вченого звання, присудження наукового ступеня; 

згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних». 

Документи подаються до департаменту освіти Вінницької міської ради до 29 

липня 2022 року за адресою: м. Вінниця, вул. Мури, 4. 

Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення 

співбесіди. Кваліфікаційний іспит проводиться за напрямами: 

знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми 

потребами; 

знання основ спеціальної педагогіки; 

знання основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру. 

Іспит складається з 6 питань по 2 питання за напрямами. Іспит проходить 

письмово не більше як 1 години 20 хвилин. 

Про дати та місце проведення іспитів буде повідомлено додатково. 

Контактна особа – Лебідь Тетяна Петрівна, головний спеціаліст відділу 

дошкільної освіти та обліку дітей департаменту освіти Вінницької міської ради 

(номер тел.: 65-10-41; e-mail: lebidTP@vmr.gov.ua). 

 


