
                     
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 04 лютого  2020 року                м. Бережани                                           № 22-р 

 

Про оголошення конкурсу на 

заміщення вакантних посад 

педагогічних працівників комунальної 

установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Бережанської міської ради 

 

Відповідно до рішення сесії Бережанської міської ради від 18 травня 2018 

року № 945 «Про утворення комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний  

центр» Бережанської міської ради та затвердження її статуту», рішення сесії 

Бережанської міської ради від 05 грудня 2019 року № 1532 «Про зміни в 

організації роботи  комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр» 

Бережанської міської ради», «Положення про проведення конкурсу на посади 

педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний 

центр» Бережанської міської ради», затверджене рішенням сесії Бережанської 

міської ради від 29.08.2018 року № 1038, керуючись ст. 12, ч. 4 ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.п.1 п. 58 Постанови  

Кабінету Міністрів  України  від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження 

положення про інклюзивно – ресурсний центр»: 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних  посад педагогічних 

працівників комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр» 

Бережанської міської ради, а саме: 

- вчителя – реабілітолога; 

- вчителя – логопеда; 

- практичного психолога. 

2. Затвердити склад конкурсної комісії на заміщення вакантних  посад 

педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний 

центр» Бережанської міської ради, згідно додатку 1 (додається).  

3. Затвердити перелік питань для перевірки знань та проведення 

кваліфікаційного іспиту, з метою призначення на посаду педагогічного 

працівника  комунальної установи «Інклюзивно - ресурсний центр» 

Бережанської міської ради, згідно додатку 2 (додається).  



4. Організацію та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

педагогічних працівників комунальної установи покласти на конкурсну 

комісію, затверджену п. 2 даного розпорядження.  

5. Конкурсній комісії забезпечити до  06 лютого 2020 року  подання 

оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в   

редакцію газети «Бережанське віче» для опублікування, згідно додатку 3 

(додається). 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Захарківа О.М. 
 

 

 

Міський  голова                                                            Володимир  МУЗИЧКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Додаток  1 

до розпорядження міського голови  

від  04.02.2020 року № 22-р 
 

СКЛАД 

конкурсної комісії на заміщення вакантних посад педагогічних 

працівників комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр» 

Бережанської міської ради 

 

Голова комісії:  

МИХАЛЬЧУК  

Галина Василівна 

 

- начальник відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради; 

Секретар комісії:  

КУЛЬЧИЦЬКА-РУЧКА 

Наталя Романівна 

 

Члени комісії: 

- директор комунальної установи 

«Інклюзивно – ресурсний центр» 

Бережанської міської; 

ГРИНКЕВИЧ  

Володимир Миронович 

- директор Бережанської ЗОШ I-III 

ступенів № 3 Бережанської міської ради 

ЛЕХ 

Галина Михайлівна 

- директор ЗДО «Сонечко» Бережанської 

міської ради 

ШВЕЦЬ 

Оксана Григорівна 

- провідний спеціаліст відділу освіти, 

молоді і спорту Бережанської міської ради 

РЕДЬКО 

Сергій Валерійович 

- юрист відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 

ЦАПОК  

Ірина Іванівна 

- районний педіатр КНП «Бережанська 

центральна районна лікарня» Бережанської 

районної ради (за згодою) 

МАКУХ 

Леся Мирославівна 

- представник громадськості  (за згодою) 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                         Олег ТИМАНСЬКИЙ 

 

 



                  Додаток  2 

до розпорядження міського голови  

від  04.02.2020 року № 22-р 
 

Перелік питань  

для перевірки знань та проведення кваліфікаційного іспиту, з метою 

призначення на посаду педагогічного працівника  комунальної установи 

«Інклюзивно - ресурсний центр» Бережанської міської ради 

 

1. Міжнародні документи у сфері інклюзивної освіти.  

2. Право дітей з особливими освітніми потребами (далі – ООП) на освіту в 

Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту».  

3. Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах, постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 (зі 

змінами).  

4. Про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр, постанова 

Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545.  

5. Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.  

6. Причини порушень психофізичного розвитку.  

7. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними 

порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).  

8. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою 

психічного розвитку.  

9. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями 

опорно-рухового апарату.  

10. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху 

(глухих дітей та дітей зі зниженим слухом).  

11. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору 

(сліпих дітей та дітей зі зниженим зором).  

12. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями 

мовлення (в т.ч. з дислексією).  

13. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з аутизмом.  

14. Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями 

розвитку.  

15. Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з 

особливими освітніми потребами. 

 
 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                         Олег ТИМАНСЬКИЙ 
 

 

 

 



                 Додаток  3 

до розпорядження міського голови  

від  04.02.2020 року № 22-р 

 

Бережанська міська рада 

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад 

педагогічних працівників  комунальної установи  

«Інклюзивно - ресурсний центр» Бережанської міської ради 

 
Відповідно до розпорядження  Бережанського міського голови від 04 

лютого 2020 року № 22-р «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних 

посад педагогічних працівників  комунальної установи «Інклюзивно - 

ресурсний центр» Бережанської міської ради», оголошується конкурс на 

заміщення вакантних посад  педагогічних працівників  комунальної установи 

«Інклюзивно - ресурсний центр» Бережанської міської ради, а саме: 

1. Вчителя – логопеда. Вимоги до кандидатів: громадянин України; 

освіта повна вища, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра у 

галузі освіти за спеціальністю  «Корекційна освіта», «Спеціальна освіта», 

«Логопедія»; стаж педагогічної роботи не менше трьох років; вільне володіння 

державною мовою; володіння основними навиками роботи на комп’ютері з 

відповідними програмними засобами; фізичний і психічний стан якої не 

перешкоджає виконанню професійних обов’язків. 

2. Вчителя – реабілітолога. Вимоги до кандидатів: громадянин 

України; освіта повна вища, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, 

магістра у галузі освіти за спеціальністю  «Корекційна освіта», «Спеціальна 

освіта», «Фізична реабілітологія»; стаж педагогічної роботи не менше трьох 

років; вільне володіння державною мовою; володіння основними навиками 

роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами; фізичний і 

психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. 

3. Вчителя – дефектолога. Вимоги до кандидатів: громадянин України; 

освіта повна вища, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра у 

галузі освіти за спеціальністю «Корекційна освіта», «Спеціальна освіта», 

«Дефектологія»; стаж педагогічної роботи не менше трьох років; вільне 

володіння державною мовою; володіння основними навиками роботи на 

комп’ютері з відповідними програмними засобами; фізичний і психічний стан 

якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. 

4. Практичного психолога. Вимоги до кандидатів: громадянин 

України; освіта повна вища, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, 

магістра у галузі освіти за спеціальністю «Спеціальна психологія», 

«Психологія»; стаж педагогічної роботи не менше трьох років; вільне володіння 

державною мовою; володіння основними навиками роботи на комп’ютері з 

відповідними програмними засобами; фізичний і психічний стан якої не 

перешкоджає виконанню професійних обов’язків. 



Юридична адреса комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр» 

Бережанської міської ради: вул. Садова, 5, м. Бережани, Тернопільська область, 

47501. 

Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі 

подають до конкурсної комісії такі документи - копія паспорта громадянина 

України та реєстраційного номера облікової картки платника податків; копію 

військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); дві 

фотокартки розміром 4х6 см; 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; письмова згода 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. 

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, 

розміру та умов оплати праці надається за адресою: 47501, м. Бережани, вул. 

Банкова,3 (1 поверх, Відділ освіти, молоді і спорту), тел. (03548) 2-10-37. 

Термін подання документів для участі в конкурсі - 30 календарних днів з 

дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу в газеті «Бережанське 

віче».  

Прийом та реєстрація документів від претендентів здійснюється за 

адресою: 47501, м. Бережани, вул. Банкова, 3 (1 поверх, Відділ освіти, молоді і 

спорту), тел. (03548) 2-10-37. 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                         Олег ТИМАНСЬКИЙ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


