
 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу на зайняття вакантних  посад 

працівників комунальної установи 

«Глибоцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» 

 

Оголошується конкурс на зайняття вакантних посад педагогічних працівників 

комунальної установи «Глибоцький центр професійного розвитку педагогічних 

працівників». (відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу на посаду 

директора та посади педагогічних працівників комунальної установи «Глибоцький центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» , затвердженого рішенням сесії районної 

ради від 21 жовтня 2020 р. №79-40/20 

Місце знаходження закладу: Чернівецька область, Глибоцький район, 

смт.Глибока, вулиця  Шевченка, 1. 

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу  

На посаду педагогічного працівника Центру може бути призначено особу, яка є 

громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну 

освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-

педагогічної роботи не менше п'яти років, досвід впровадження інновацій, 

педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-

комунікаційних, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає 

виконанню професійних обов’язків. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до ЦПР (смт.Глибока, 

вулиця  Шевченка, 1.) наступні документи: 

 письмову заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку 

персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» (Додатки (1,2); 

 автобіографію; 

 копію паспорта громадянина України; 

 копію документа про вищу освіту, не нижче ступеня магістра  

 копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

роботи за фахом не менше п’яти років на момент їх подання; 

 резюме; 

 мотиваційний лист ; 

 заяву про відсутність конфлікту інтересів (Додаток 3). 

 

Претендент на посаду може надати інші документи, які на його думку 

підтверджують його професійні чи моральні якості. 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник. 

Прийом та реєстрація документів від претендентів на посади педагогічних 

працівників  здійснюється директором Центру. 

Термін подання документів для участі в конкурсному відборі становить 10 

календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного 

відбору. 

Упродовж одного робочого дня з дня завершення строку подання документів для 

участі у конкурсі конкурсна комісія: 

-перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством 

вимогам; 



- приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі 

документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, 

або подали документи після завершення строку їх подання; 

Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. 

Кваліфікаційний іспит проводиться за напрямами: 

-знання чинного законодавства, інновацій в галузі освіти та основних напрямків, 

завдань і функцій педагогічного працівника Центру професійного розвитку 

педагогічних працівників. (тестова форма) 

-презентація мотиваційного есе. (довільна форма) 

 

Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення конкурсу 

надає претендентам та засновнику висновок щодо результатів конкурсного 

відбору, або визначає конкурс таким, що не відбувся. 

Про час і місце проведення конкурсу учасників буде повідомлено додатково. 

За додатковою інформацією про проведення конкурсного відбору звертатися за 

адресою: 

Шевченка1, комунальна установа «Глибоцький центр професійного 

розвитку педагогічних працівників. 

Директор ЦПР Олеся Намака, 0995626234 

 


