
Додаток
до розпорядження голови обласної Ради 

ВІД 2021 року

ОГОЛОШЕННЯ
Вінницька обласна Рада оголошує конкурс на посаду директора Навчально - 

методичного центру психологічної служби системи освіти Вінницької області

Умови проведення конкурсу на посаду директора Навчально - 
методичного центру психологічної служби системи освіти Вінницької області

Загальні умови
Найменування посади

Найменування, 
місцезнаходження код 
ЄДРНОУ
Умови оплати праці

директор Навчально ~ методичного центру 
психологічної служби системи освіти Вінницької області

вул. Оводова, буд.ЗЗ, м. Вінниця, 21050, код ЄДРПОУ 
33810832

Кваліфікаційні 
вимоги до учасників 
конкурсу

- 16 тарифний розряд, відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від ЗО серпня 2002 року № 1298 «Про 
оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної 
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери».
“ Підвищення посадового окладу на 10% відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 
року № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних 
працівників».
- Надбавка 20 % за престижність праці педагогічних 
працівників, відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 23 березня 2011 року «Про 
встановлення надбавки педагогічним працівникам 
закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, 
професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших 
установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» ( із 
змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 січня 2018 року № 23.
- Надбавка за вислугу років, доплата за науковий 
ступень (у разі наявності) до посадового окладу згідно 
чинного законодавства.
керівником закладу загальної середньої освіти може 
бути особа, яка:
- є громадянином України;
- досконало (вільно) володіє державною мовою;
- має вищу психологічну освіту, у тому числі 
післядипломну, освітньо-кваліфікаційний рівень



Перелік документів, 
які необхідні для 
участі в конкурсі

магістра (спеціаліста) за фахом «Психологія», 
«Практична психологія»;
- має стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи у 
закладах (установах, організаціях) освіти не менше 3-х 
років;
- володіє інформаційно-комунікативними технологіями 
програм обробки та аналізу даних через локальні й 
глобальні мережеві структури електронної пошти і Web- 
сервери;
- має організаторські здібності;
- має високі моральних якості;
- має стан здоров’я, зокрема, фізичний і психічний стан, 
що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Дата початку та 
закінчення прийому 
документів
Прізвище, ім’я, по 
батькові, посада,

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі особисто 
(або уповноважена згідно з довіреністю особа) подають 
до Вінницької обласної Ради (вул. Соборна, 70, каб. 313, 
м. Вінниця, 21050, контактний телефон (0432) 61-44-47) 
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 паспорта громадянина України;
- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є 
його невід’ємною частиною) не нижче освітнього 
ступеня магістра (спеціаліста);
- документ, що підтверджує вільне володіння державною 
мовою;
- копію трудової книжки чи інших документів, що 
підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) 
роботи не менше трьох років на момент їх подання;
- довідку про відсутність судимості;
- довідку про проходження попереднього (періодичного) 
психіатричного огляду;
“ мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які 
підтверджуватимуть її професійні та/або моральні 
якості.
Відповідальність за достовірність поданих документів 
несе заявник.
з 16 липня 2021 року по 04 серпня 2021 року включно до 
17:00 год. -  подання претендентами документів за 
адресою вул. Соборна 70, каб. 313, м. Вінниця
Колодчук Аліна Володимирівна -  начальник відділу по 
роботі з кадрами управління з питань персоналу



номер телефону та 
адреса електронної 
пошти особи, яка 
надає додаткову 
інформацію про 
конкурс та приймає 
документи для участі 
у конкурсі

виконавчого апарату обласної Ради
телефон: (0432) 61-44-47, каб. 313, електрона адреса
obl@vinrada.gov.ua

Інформація щодо етапів проведення конкурсу

Дата початку 
конкурсного відбору, 
ііого етапи та 
тривалість

І.Проведення конкурсного відбору в два етапи:

I етап

1) Перше засідання конкурсної комісії, де 
проводитиметься перевірка поданих документів на 
відповідність встановленим законодавством вимогам та 
допуск претендентів до участі у конкурсному відборі 
(упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку 
подання документів) та визначення переліку тестових 
питань, зразків ситуаційних завдань з наступним 
оприлюдненням на вебсайті обласної Ради.
2) Ознайомлення кандидатів, допущених до участі у 
конкурсному відборі, із закладом освіти, його трудовим 
колективом та представниками батьківського 
самоврядування закладу освіти.

II етан

1) Письмове тестування на знання законодавства 
України у сфері загальної середньої освіти, зокрема 
законів України «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», інших нормативно-правових актів у 
сфері загальної середньої освіти (тривалість не довше 60 
хвилин).
2) Вирішення письмового ситуаційного завдання на 
знання професійних компетентностей (тривалість не 
довше ЗО хвилин).
3) Презентація перспективного плану розвитку закладу 
загальної середньої освіти (не довше 7 хвилин на одну 
презентацію).

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати 
двох місяців з дня його оголошення.

mailto:obl@vinrada.gov.ua

