
Додаток 1

до наказу департаменту
Biцlý ()!,282 t Nэ |2 r lпр, -"----т J

оголошення
про проведення конкурсу на зайняття посад консультантiв комунальноТ установи <I-{eHTp професiйного

розвитку педаго.гiч н их працi в н и Ki B)l Запоп i11 
11 l 

y-t|:io' ouo"
та його вlдокремлоних структурних пlдроздlлlв

,д,епартамент освiти i науr<и ЗапорiзькоI MicbkoT ради оголошус конкурс на зайняття посад I(онсультаrlтiв

комунальнот устаI-ови <|-{ентр професiйного розвитку педагогiчних прачiвниl<iв>> ЗапорiзькоТ MicbKoT рали
lлlв

I-Iай менування та мiсце
зна](одження закладу

Itомунальна установа KI-{eHTp професiйного
працiвникiвl> ЗапорiзькоТ MicbKoi ради
Мiоце знаходження: вул. Леонiда Жаботинського,

розвитку педагогiчних

20, м. ЗапорЬкяtя, 69061

Найменування посади та умови
опrвти працi

Консультант комунальноТ установи KIJeHTp професiйного розвитку
педагогiчних працiвникiв>> ЗапорiзькоТ MicbKoi ради - l l вакантних посад

Консультант вiдокремленого структурного пiдроздiлу Вознесенiвського

району Центру - 1 вакантна посада
Консультант вiдокремленого структурного пiдроздiлу Заводського району
I-1ентрч - 2 BaKaHTHi посади
Консультант вiдокремленого структурного пiдроздiлу Комунарського району
Центру - 3 BaKaHTHi посади
Консультант вiдокремленого структурного пiдроздiлу Олександрiвського

району Центру - l вакантна посада

консультант вiдокремленого структурного пiдроздiлу Хортицького району
LleHTov - 1 вакантна посада
Консультант вiдокремленого структурного пiдроздiлу Шевченкiвського

району I_(eHTpy - l вакантна посада

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премiТ встановлIоються згiдно з

трудовим договором, вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 30,08.2002 Nsl298 <Про оплату праrri прачiвникiв на ocHoBi Сдиноi
тарифноI сiтки розрялiв i коефirriснтiв з оплати праrri праuiвникiв установ,
закладiв та органiзачiй окремих галузей бюджетноТ сфери>; постанови

Кабiнету Мiнiс,грiв УкраТни вiд 20.04.2007 N9643 кПро затверд)кення розмiрiв
пiдвицення посадових окладiв (ставок заробiтноi плати) та додатковоi оплати

за oKpeMi види педагогiчноi дiяльностi у спiввiлношеннi до тарифноТ ставки));

постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l0.07.20 l9 Ns 695 кПро внесення

змiн до постанови Кабiнету Мiнiсирiв УкраТни вiд l l ,01.20 l8 N9 22 кПро
пiдвищення оплати працi педагогi,r них прашi вн икiв>) ; наказу MiHicTepcTBa

освi,ги УкраТни вiд 26.09.2005 N9557 <Про впорядкування умов оплати прачi

та затверд>t(ення схем тарифних розрялiв прачiвникiв навчальних закладiв,

установ освiти та наукових установ).
Квалiфiкаrriйнi вимоги до
консультанта I-{eHTpy

професiйного роз]итку
педагогi.t них гrрачiвникiв та

консультанта його
вiдокремленого структурного
пiдроздiлу.

ГIосаду консультанта комунаJIьноi установи <I-{eHTp професiйного розвитку
педагогi.tних прачiвникiв>> ЗапорiзькоТ MicbKoT ради та консультанта
вiлокремленого структурного пiдрозлiлу I_{eHTpy MorKe обiймати особа, яка с
громаляниl]ом УкраТни, вiльно володiс державною мовою, мас вищу
пелагогiчну ocBiTy ступеня не нижче магiстра, стаж педагогiчноТ таlабо
науково-I]едагогiчноi роботи не менш як п'ять poKiB, пройшла конкурсний
вiдбiр та визнана переможцем конкурсу.

Пеэелiк, кiнцевиi, строк i мiсце
подання документiв лля участi
у KoHKypci

особа, яка претендус на зайняття посади консультанта комунальноi установи
KIJeHTp професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв)> Запорiзькоi MicbKoT

ради та консультанта вiлокремленого структурного пiлрозлiлу I-I,eHTpy

особисто подас TaKi документи:
- заяву про участь у KoHKypci з наданняl\4 згоди на обробку персонаJIьних

даних вiдповiдно до Закону Украiни кПро захист персонаJIьних даних));
- автобiографiю таlабо резюме (за вибором учасника конкурсу);
- копiю паспорта громадянина УкраIни;
- копiю документа про вищу ocBiTy (з додатком, що с його невiд'смною
частиною) не нижче освiтнього ступеня магiстра (спешiалiста);

- документ, щб лiдтверлit<ус вiльне володiння державною мовою;
-копiю труловот кни)кки чи iнших документiв, що пiдтверджують стаж
педагогiчноТ (науково-педагогiчноТ) роботи не менше п'яти poKiB на день Тх

подан ня;
- ловiлку про вiлсутнiсть сулимостi;
- мотивацiйний лист, складений у ловiльнiй формi.
Щокументами про пiдтвердження рiвня вололiння дер)кавною мовою Mo)I(yTb

бути, зокрема, документи державного зразка цро середню/вишу ос

та



мовою, отриманi до 25 жовтня 2019 року,
особа-rо*" пuдurи iншi документи, що пiдтверджують ii професiйнi таlабо

моральнi якостi' " <oMicii, завiряються власноручно
КопiТ документiв, поданих до KoнKypcнol I

власниками цих документiв iз лолержанням вимог стандартlв з дlлOвOдства,

!,окументи подаються до конкурсноi KoMiciТ особисто (або уповноваженою

згiдно з ловiренiстю особою).

.щокументи приймаються впродовж 20 каленларних днiв вlд дня розмlщення

b.onoranr" на сайтi депарri*еrrу освiти i науки Запорiзькот MicbkoT ради в

примiценнi комунальноi установи . 
<I-\eHTp професiйного розвитку

пЬдагогiчних прачiвникiвl> Запорiзькоi мiськоi ради, за адресою: вул, Леонiла

вИОiр починасться з l5.02.2021 та складасться з наступних

- 
't'i'rri"-r, ;;й;;-; п;офесiйнuх коrйпепенmносmей u,ляхо,м спiвбесidu з

о бе ов ор ен ням м оmuв аl,|iйн оrо nu".o KaHdud аmа, яка вiдбулеться |7,02.2021
__л-л *:-.л,л ,,плл",i,,.,, ?о-пп,iаrкпТ мiпькоТ папи

" 
i+.oo у примiщеннi Запорiзького лiцею <<Промiнь> Запорiзькоi MicbKoT ради

Запорiзiкоi'областi за адресою: 69006, м, За

етапiв:
I еmап: перевiрка нq знQння зсlконоdавсmва у zалузi освimu, зокрема:

1. Закон Украiни кПро ocBiTyl);

2. ЗакоН Украiни кПро повну загаJIьну середню ocBlTy);

3. Закон УкраТни <Про дошкiльну освiти>;

4, Закон Украiни <Про позашкiльну ocBiTy>;

5, Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 21.08.20 19 ль800 <,Щеякi питання

пiдвищеннЯ квалiфiкаuiТ педагогiчних та науково-ледагог.iчних. працiвникiв>

(iз змiнами, внесенимИ згiдно з Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни Ng

1 |ЗЗ Bi л, 2'7 . |2.20 \9) ;

бJI".r"*"" Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд29,0'7 .2020 ль672 <Щеякi питання

професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв>]
'|'. По.ru"оuu" КабiнЁту MiHicTpiB Украiни вiд 12.07,201''7 Ns545 кПро

затвердження Полоlкення про iп*пra"r"о-ресурсний центр) (iз змiнами,

,".."n"r" згiдно з Постановою КМ Ns 617 вiд 22,08,2018);

8. Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 27,12,2018 ЛЪ1190 <Про

затвердження Положенrrя про iертифiкацiю педагогiчних прачiвникiв> (iз

змiнами, внесеними згiдно з Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни N91094

вiд24.\2.2019);
g, Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 2З,1 1,201 l Ns1341 кПро

затвердження Нацiональнот рамки квалiфiкаrriй> (iз змiнами, внесеними

згiДнозПостановамиКМNg509вiд]l2,о6,2Оl9,Jф5l9вiд25'06.2020);
10.ПостановаКабiнетУМiнiстрiвУкраТнивiд21.02.2018N987<Про
затвердження Щерх<авного стандарту початковоi освiти> (iз змiнами,

un.".r"*" згiдно з Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни Jф 688 вiд

24.0'1.2019);
11. Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд2З,11.201l N920l1 Nч1392 <Про

затвердженНя ЩержавнОго стандарТу базовоi i повноi загальноТ середньоТ

освiти> (iз змiнами, внесенимИ згiдно з Постановами Кабiнету MiHicTpiB

Украiни м sзв uiд от.ов.Zоtзlтп t+з 
"iдZ0,0Z,ZOZ0);

lZ.'коnч"nчИ р*l*ц-ii'д.рn uu"оi полiTики у сферi реформування загальноТ

середньоТ освiiИ кНова украТнська школа) на перiоД до 2029р_о_Ку, схваJIена

ро.порооп,.пням Кабiнету MiHicTpiB YKpar н и вiд 1 4 . |2.20 |6 Nл9 8 8-р ;

13. НакаЗ MiHicTepcTBa осriти iнауки УкраТни вiд 18.10.2019 Ns1313 <,Щеякi

питання органiзашiТ та проведення супервiзii>;

14. Наказ MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтики Украiни вiд 10.08.2018 N91l43

<llpo затвердження професiйного стандарту квчитель початкових класiв

закJIаду загальноТ середньоТ освiти>;

15. Наказ MiHicTepcTBa освiти iнауки УкраТни вiд 07,11,2000 Nэ522 кПро

затвердження Положення про порядок здiйснення iнновацiйноТ ocBiTHboi

дiяльностi> (iз змiнами, u"...n"r" згiдно з наказом MiHicTepcTBa освiти i

науки, молодi -Гu .nopryNn 13S2 ,io з0.1 1.2qt2> наказами MiHicTepcTBa освiти i

nuyn" N9 З80 вiд 31.03.20l5 TaNg 994 вiд l 1,07,20l7),

перевiрка на знання законоdавсmва у е_lлузi освimu вiдбуваеться шляхом

письмового тестування l5.02,2021 о 14,00 у примiщеннi _Запорiзького 
лiцею

,,Проriп"u Запорiзькоi мiськоi ради ЗапорiзькоТ областi (Запорiзька

зайь"оосuiтня вЬчiрня школа II-III ступенiв Ns з1 ЗапорiзькоТ MicbKoT ради

iunbplro*oT областi) iu uлр".оо, 69006, м, Запорiжжя, в_ул, ni":',:y:i|:!"!'"

Щата та мiсце початку
коLiкурсного вiдбору, етапи

його проведення та тривалiсть



Прiзвице та iм'я, номер
телефону та адреса електронноТ
пошти особи, уповноваrкеноТ
надавати iнформацiю про
конкурс та приймати
документи для участi в

KoHKvnci

Боiкко Ганна ВалерiТвна, т. 224-09 -44, e-mail: centrprofzp@gmail.com

Дод,аткова iнформацiя про
пос,tдовi обов'язки
конэультанта I_I.eHTpy

Коваленко Тетяна М ихайл iBHa, 224 -08-З 6



Додаток 2

до наказу департаменту
вiдtý.Or.20И ttsJl_LЧ

Перелiк питань

для проведення конкурсу на зайняття посад консультантiв/практичних психологtв

кOмуншьнOIу.'.,;;;';,d;;;д:1;:п**r::хншш};ll;iт;'#;,:икiв> 
запорiзькоiмiськоiради

1. Що налея<ить до невiд'емних складникiв системи освiти?

2.ЯкимисформиДержаВНогонагЛядУ(контролю)УсферiзагальноТсереДньоiосвiти?
З. Що належить до повноважень загiшьних зборiв трудового.колективу?

4.ЩоналежИтЬдоУстаноВЧихДокументiвЗакЛаДУзагальноiсереДньоiосвiти?
5. Яку автономiю держава гарантуе закладам освiти?

6. .l{Ki заклади освiти *о*уrо 
"".пачати 

релiгiйну спрямованiсть свосТ ocBiTHboT дiяльностi?

7.}'якому cTaTyci lvlоrr," oior, закJIад освiти як суб'ект господарювання?

8. З якою метою утворюються iнклюзивно-ресурнi шентри?, f _!_ч___л_л

9. Хто затверджус посадовi iнструкцiт п.дu.ьiiчп"* працiвникiв центру професiйного розвитку педагогlчних

T|"i';H': вимоги до педагогiчних працiвникiв, що приймаються на посади кОНСУЛЬТаНТiВ Та ПСИХОЛОГiВ

центру професiйного розвитку педагогiчних прашiвникiв?

l l Якi завдання l-\eHTpy професiйного розвитку педагогiчних прашiвникiв?

1 2 ,На яких европейськЙ i 
'нацiональних 

стандартах та принципах грунтусться Нацiональна рамка квалiфiкашiй?

1з, Якi функuiт з питання модернiзацii o"uir" виконуе,ц,еря<авний стандарт базовоi та повноi загальнот

середньоТ освiти?
l4. Що сприятливо вплинуло на оновлення змiсту шкiльноi освiти?

l5. Якi труловi дiт та операцii охоплюс rруооuu функчiя кд> вчителя початкових класiв?

l6. Якi труловi дiт та операцiт охоплюс,pyoouu фуппui" кв> вчителя початкових класiв?

l7. Якi ocbir"i iнновацii використовують у системi освiти?

l 8. КиМ здiйснюетьСя фiнансування iнновацiйноI ocBiTHboT дiяльностi?

19. Хто приймае рiше"н" прЬ органiзацiю та проведення експерименту всеукраТнського рiвня?

2С.ЩосУб'ектiвiнновацiЙноТосвiтньоiДiяльностiналежать?..
21. Якеосновне завдання законодавства Украiни про дошкiльну ocBiTy?..

22. Що становить структуру позашкiльноТ освiти?"

2З. Суб'ектом пiдвищення квалiфiкаuii мояtе бути?"

2L. З яку,tхеТапiв складаеться сертифiкачiя педагогi,lних праuiвникiв?"

25. Що називаеться загальними результатами навчання у ,щержавному станлартi початковот освiти?

26. Чому сприятиме Концепцiя реалiзачiт державнот nonir"o" у сферi реформування загальнот середньоi освiти

кНова украiнська школа) на перiол до 2029 року?
21 . Якi ключовi функчiТ супервiзора?
28. Якi методи проведення супервiзii за джерелом iнформачii?

2!). Якими € результати проведення супервiзiТ лля супервiзора?

3l). ЯкимИ е типовi ознаки булiнгу (чькування)?

зl. Яке визначення *uрuпraр"rуесукупнiсть умов у закладi освiти, що унеможливлю,ють заподiяння учасникам

оl]вiтнього процесу фiзичнот,'майньвот таlабо моральноi шкоди, зокрема внаслiдок недотримання вимог

санiтарних, проr"пол.rп""* iruбо будiвельних норм i правил, законодавства щодо кiбербезпеки, захисту

пэрсональних даних, безпеки харчових пролуктiв тоЩо? 
__:_ --лл--л.,-._ пл.сmr, \/ц

зz. Який документ мiстить вимоги до компетентностей та результатiв навчання, яких мають досягги учнl

закладiв aпaцi-iaоuuноi освiти за мистецьким, спортивним, вiйськовим чи науковим спрямуванням з

одночасним здобуттям повнот загальноi серелньоi освiти вiдповiдно до державних стандартiв?

33, Що означае квiдповiднiсть результатiв навчання, здобутих учнем на вiдповiдних рiвнях повнот

загальноТ середньоТ освiти, державним стандартам>?

З4. Гlротягом якого перiолу здобувасться початкова ocBiTa?

з5. Чи може бути змiнена (подовrкена або скорочена) тривалiсть здобуття повноi загальноi

середньоТ освiти на кожному ТТ piBHi?
З6. ЧИ може здобуВатися профiльна середНя ocBiTa професiйноГо спрямуваНня за дуальною формою здобуття

с cBiTlr?
З.7. Якi установи ведутЬ облiк дiтей дошкiльного та шкiльного BiKy, враховують спроможнlсть

l.:о}кногО закладУ освiтИ iдемографi.r"l с"туаuiю на вiдповiднiй територiТ та у разi необхiдностi

забезпечують створення додаткових класiв?
];8. За якими .uппuдu"" освiти закрiплюсться територiя обслуговування?

].i9. На який TepMiH укладасться труловий поговiр з особою, яка призначаеться на посаду керlвника

:,акладу загальноТ середньоТ освiти вперше?

40. Якi заходи NIon a буr" запроваджено до педагогiчних працiвникiв, стосовно яких встановлено

факт порушення академiчноТ доброчесностi?
41.,щержавнi стандарти розробляються центральним органом виконавчот влади у сферi освiти i

науки та затверджуються Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни. У який TepMiH вони переглядаються?

12. Якийдокумент пiдтверджуе спроможнiст".Ьппuоу^о.вiти провадити освiтню дiяльнiсть на певному piBHi

lовноI загальноТ середньоi освiти та в певному мiсцi (мiсцях) провалження такоТ дiяльностi?



4з. Якi вимоги можуть бути включенi до лiцензiйних умов закладiв загальноТ середньоТ освiти?

44.за iнiцiативою якого органу не може бути проведено у позаплановому порядку lнституцlинии

ауд ит?
45. У який TepMiH керiвник закладу освiти мас право подати до центрального органу виконавчоl

влади iз забезпеч""r" "no.ri освiти обrрунтованi заперечення щодо висновку та рекомендацiй з

дня iх отримання?
46. як називаються педагогiчнi, наукOвO_педагогiчнi прашiвники закладiв освiти чи iншi особи з

досвiдом педагогi.tнот дiяльностi не менше Hixt п'ять pokiB, яких може бути залучено до

проведення сертифiкаuiТ?
4'7. Чи MorKe кiлькiсть сформованих бланкiв реестрацiйних
моН граничну кiлькiсть педагогiчних працiвникiв, якi
сер,тифiкаrriю?
48. Яка кiлькiсть осiб входить до складу експертноi групи,

карток-заяв перевищувати визначену
моя(уть у вiдповiдному poui пройти

що вивчае практичний досвiд роботи

учасника сертифiкашiт безпосередньо в закладi освiти?
49. Чи мо)ке педагогiчний працiвник вiдмовитися вiд подальшоi участi у сертифiкаuii?
50. Якi документи визначають загальнi обсяги навчального навантаження здобувачiв початковоI,

базовот середньот, профiльнот середньот освiти, вимоги до Тх компетентностей i до згрупованих за

вiд,повiдними освiтнiми галузями обов'язкових результатiв навчання?

5 l Який локумент визначае opicHToBHy послiдовнiсть досягнення очiкуваних результатiв навчання

y.t-liB, змiст навЧальногО прaлr"ru (iнтегроваНого курсу) та види навчальноi дiяльностi y,tHiB,

рa*о*aплоrаний для використаНня в ocBiTHboMy процесi в порядку, визначеному 3аконодавством?
52 Як називаеться система заходiв, спрямованих на пiдтримку педагоriчного працiвника закладу

освiти, призначенОго на посадУ вперше, у провадженнi ним педагогiчноi дiяльностi та набуттi
(вдосконаленнi) його фаховоi майстерностi?
5з. З rпо19 метою функчiонуе система загальноi середньоТ освiти лля формування учнiв?
54. ЯкоЮ може бутИ три"алiсiЬ здобуттЯ повноТ загальноТ середньоi освiти на кожному iT piBHi залежно вiд

форми здобуття освiти, результатiв навчання таiабо iндивiдуальноТ ocBiTHboT TpacKTopiТ учня?
55 ЯкиМ органоМ 

""ru"оuпоarься 
тривалiСть здобутгЯ повноi загальноТ середньоi освiти на кожному iT piBHi

особами з особливими освiтнiми потребами у закладах загальнот середньот освiти?

56, Яким документом визначаеться Перелiк навчilльних предметiв (iнтегрованих kypciB), що вивчаються

дерх(авною мовою i мовою нацiональноТ меншини?
5'7 Як називасться (персонtLльний шлях реалiзачiТ особистiсного потенцiалу здобувача освiти, що формуеться З

урахуванняМ його здiбнОстей, iHTepeciB, потреб, мотивацiТ, можливостей i лосвiлу, грунтусться на виборi

здобувачем освiти видiв, форм i темпу здобуття освiти, суб'ектiв ocBiTHboТ дiяльностi та запропонованих ними

ocBiiHix програм, навчаJIьних дисциплiн i рiвня iх складностi, методiв i засобiв навчання>?

58, Через який документ може бути реалiзовано iндивiдуальну освiтню траскторiю закладу освiти?

59, Яке визначення характеризус сукупнiсть умов, способiв i засобiв Тх реалiзаuii для спiльного навчання,

вицовання та розвитку здобувачiв освiти з урахуванням TxHix потреб та можливостей?

60. Яким TepMiHoM характеризУеться комплексна система заходiв супроводження особи з особливими освiтнiми

потребами у процесi навчання, спрямованих на корекцiю порушень шляхом розвитку особистостi, ii
пi:;навальноТ дiял bHocTi, емоцiйно-вольовоТ сфери та мовлення?
бl. Як називасться комплекс дiй суб'скта ocBiTHboT дiяльностi, що мають визнаtIену вартlсть та спрямованl на

досягнення здобувачем освiти очiкуваних результатiв навчання?.
62. Яким TepMiHoM характеризуеться комплексна система заходlв з органlзацll освlтнього процесу та розвитку
осэби з особливими освiтнiми потребами, що передбаченi iндивiдуаJIьною програмою розвитку та надаються

педагогiчними працiвниками закладiв освiти, iнклюзивно-ресурсних центрiв, iншими фахiвцями?
бЗ. ЯкиЙ TepMiH визначаС piBeHb органiзаuiТ, забезпеченНя та реалiзацiТ освiтньОго процес_у, що забезпечус

здэбуття особur" якiснот освiти та вiдповiдае вимогам, встановленим законодавством та,/або договором про

надання ocBiTHix послуг?
64. Хто здiйснrое соцiальний захист здобувачiв освiти у випадках, визначених законодавством, а також

за,5езпечус рiвний доступ до освiти особам iз соцiально вразливих верств населення?

65, Хто створюе умови для здобуття освiти особами з особливими освiтнiми потребами з урахуванням
iндивiдуальних потреб, можливостей, здiбностей та iHTepeciB, а також забезпечус виявлення та усунення

факторiв' що перешкоджають реалiзацiт прав i задоволенню потреб таких осiб у сферi освiти?

ОС. В л.р*u"ному прiоритетi який напрямок розвитку суспiльства забезпечуе ocBiTa?

6?. Що е засадами державноТ полiтики у сферi освiти та принципом ocBiTHboT дiяльностi?

68. Як називаеться iнливiдуалiзований процес здобуття освiти, який вiдбувасться в основному за

огосередкованот взасмодiт вiддалених один вiд одного учасникiв освiтнього процесу у спецiалiзованому

середьвищi, що функuiонус на базi сучасних психолого-педагогi.tних та iнформацiйно-комунiкацiйних

технологiй?
69. У якiй формi здобувасться повна загruIьна середня ocBiTa в закладах освiти УкраТни?

7(r. Яке спрямування передбачас злобуття профiльноi середньоТ освiти?
7 l . З якою метою здiйснюеться державна пiдсумкова атестацiя здобувачiв початковоi освiти?

]2. Який орган освiти визначае форми проведення i перелiк навчальнlо( предметiв, з яких проводиться державна

пiдсумкова атестацiя?
7:i. Чим регламентуеться порядок, умови, форми та особливостi здобуття повноi загальноi середньоi освiти?
'74. Як називаеться територiально вiдокремлений структурний пiдроздiл закладу освiти, що не мас статусу

юридичноi особи та дiе на пiдставi положення, затвердженого засновником вiдповiдного закладу освiти?

75. Хто фiнансуе створення державних закладiв позашкiльноТ освiти?



76. На ocHoBi якоТ освiти здобуваеться професiйrrа (професiйно-технiчна) ocBiTa?
'77. Якi послуги надають заклади професiйноТ (професiйно-технiчноi) освiти?

78, ЯкиМ документоМ визначаютьСя засадИ професiйного навчання прачiвникiв?

79, Як називаеться процес навчання та вдосконzшення професiйних компетентностей фахiвцiв пiсля здобуття

вицоi та./або пiслядипломноi освiти, що дас змогу фахiвцю пiдтримувати або покращувати стандарти

прсфесiйноi дiяльностi i тривае впродовж усього перiоду його про(lесiйноi дiяльностi?

80. Хто ствOрюс умOви для забезпечення прав i можливостей ооiб з 0собливими освiтнiми потребами для

злобуття ними освiти на Bcix рiвнях освiти з урахуванням txHix iндивiдуаrrьних потреб, моlкливостей,

здiбностей та iHTepeciB?
81. Якi центри утворюються органами мiсцевого самоврядування з метою провsдення комплекснотпсихолого-
педагогiчнот оцiнки розвитку дiтей, надання психолого-педагогi.tних та корекчiйно-розвиткових послуг, а

таксж забезпечення психолого-педагогiчного супроводу дiтей з особливими освiтнiми потребами?

82. в якr.тх закладах здобувасться базова ocBiTa наукового спрямування одноЧаснО З баЗОВОЮ СеРеДНЬОЮ

освiтою?
8з. У яких закладах здобувасться профiльна ocBiTa наукового спрямування одночасно з повною загальнOю

середньою освiтою та opicHToBaHa на продовження навчання на наступних рiвнях ОСвiтИ?

84. За якими програмами здiйснюють освiтню дiяльнiсть заклади спецiалiзованоТ оСвiтИ?

85. Як називаеться визнана ква;riфiкацiЙним центром, суб'сктом ocBiTHboT дiяльностi, iншим уповноваженим
суб'ектом та засвiдчена вiдповiдним документом стандартизована сукУпнiсть зДобУтих ОСОбОЮ

коNпетентностей (результатiв навчання), що дозволяють виконувати певний вид роботи або здiйснювати

прсlфесiйну дiяльнiсть?
86. Яким визнаLIенням характеризуються затвердлtенi в установленому порядку вимоги до компетентностей

працiвникiв, що слугують основою для формування професiйних квалiфiкаuiй?
87. Як назива€ться сукупнiсть етичних принципiв та визначених законом правил, якими мають керуватися

учасники освiтнього процесу пiд час навчання, викладання та провадження науковоТ (творчоi) дiяльностi з

меlою забезпечення довiри до результатiв навчання таlабо наукових (творчих) дОСяГНеНЬ?

88. Яким TepMiHoM визначено оприлюднення (частково або повнiстю) наукових (творчих) результатiв,
ОТ[lИМаних iншими особами, як результатiв власного дослiдження (творчостi) таlабо вiдтворення опублiкованих

TeKcTiB (оприлюлнених TBopiB мистецтва) iнших aBTopiB без зазначення авторства?
89. ЯК називаетьсЯ процеС оцiнювання ocBiTHboT програми на предмет iT вiдповiдностi стандарту освiти,

спроможностi закладу освiти забезпечити досягнення здобувачами освiти передбачених в освiтнiй програмi

результатiв навчання?
90. Яке визнаLIеннЯ мас комплексна зовнiШня перевiрКа та оцiнюВання ocBiTHix i управлiнських проuесiв

закJ]аду освiти (KpiM закладiв вищоТ освiти), якi забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток?
9 l. .Ще оприлюднюються результати iнституцiйного аулиту?
92, Яl< назиВастьсЯ результаТ оцiнюваннЯ навчання, здобутиХ особоЮ на певному piBHi освiти, що проводиться

спецiально уповноваженою державою ycTaнoBoIo (орган iзаrriею)?

9з. Яке визначення мас система послiдовних i систематичних заходiв, що здiйснюються з метою виявлення та

вiдстеження тенденцiй у розвитку якостi освiти в KpaTHi, на окремих територiях, у закладах освiти (iнших

суб'сктах освiтньоi дiяльностi), а також оцiнювання ступеня, напряму i причин вiдХИлень вiд цiЛеЙ?

94, Як називасться система заходiв, спрямованих на всебiчне та комплексне оцiнювання педагогiчноТ дiяльностi
педагогiч них працiвникiв?
95. Як називаеться процес зовнiшнього оцiнювання професiйних компетентностей педагогiчного працiвника,

щс здiйснюсться шляхом незiшежного тесl,ування, самооцiнювання та вивчення практичного лосвiду роботи?
96. Якi права мають педагогiчнi, науково-педагогiчнi та HayKoBi прачiвники?
9'7. На яких умовах за педагогiчним (науково-педагогiчним) прачiвником зберiгаеться мiсце роботи (посала) на

час пiдвищення квалiфiкацiТ з вiдривом вiд освiтнього процесу в обсязi, ви3наченому законодавством?

98, Виконання чого включае робочий час науково_педагогiчного працiвника?
99, Хто уповноважений дiяти в системi освiти з метою забезпечення нt}лежних умов для реа,лiзацii права особи

на ocBiTy?
l0i). ДО якоТ категоРiТ належатЬ практичнi психологИ та соцiальнi педагоги за своiм статусом?
l01. Яка проблема потребуе розв'язання i с суттсвим погiршенням якостi загальноi середньоТ
освiти протягом |992-20lб poKiB?
102. Як називаеться постiйно дiючий колегiальний орган у сферi забезпечення якостi вищоТ освiти?

103. Чи забезпечус держава виплату педагогiчним працiвникам щорiчноТ грошовоi винагороди в

розмiрi до одного посадового окладу (ставки заробiтнот плати) за сумлiнну працю, зразкове

виконання покладених на них обов'язкiв?
101. Чи узагаJIьнtо€ та оприлюдню€ центральний орган виконавчоТ влаДИ у сферi освiти i науки iнформаuiю про

випадки булiнгу (чькування) в закладах освiти?
l05. Що е освiтнiми iнновацiями?
l05. ЧИ заборонястЬся в закладах освiтИ зберiгатИ та розмiщуВати рекламИ, плакати, Qтенди, листiвки, аудiо- чи

вiдеоматерiали, якi мiстять найменування чи символiку полiтичних партiй (об'еднань), громадських чи

бл егодiйних органiзачiй?
107. Чи можуть педагогiчнi працiвники, якi мають сертифiкат, зtlлучатися до проведення iнституцiйного аудиту

в:ншиХ закладаХ освiти, розробленнЯ та акредитаЦii ocBiTHix програм, а такоЖ до iнших гlроцедур i заходiв,

пов'язаниХ iз забезпеченням якостi та впровадЖенням iнноВацiй, педагОгiчних новацiй i технологiй у системi

освiти?
l08. ЧИ нада€ ценТральниЙ оргаН виконавчоi влади у сферi освiти i науки методичнi рекомендацiТ
щllдо ocBiTHboT дiяльностi та управлiння закладами освiти?



l09.ЗгiднозреформоюзагальноТсерелньоТосвiтиВиПУскникновоТУкраiнськоiшкоЛиПоВинен
бути? - ]ан виконавчоi влади iз забезпечення якостi освiти та його
1l(l. Чи затверджуЮть центраЛьнии opl . ,Hi програми дошкiльноТ та загальноТ
територiальнi организа результатами експертизи ocBlT

с"р"лп"оi освiти у випадках, визначених спецiальними законами?

1 l . Чи забезпечуе держава виплату педагогiчним i науково-педагогiчним праuiвникам допомоги

на оздорOвлення у рOзмiрi мiсячного посадOвOг0 окладу (ставки заробiтноi плати) при наданнi

цорiчноТ вiдпустки?
l 12. Щля чого створюсться нацiональна електронна платформа?

1lj. ЧИ затверджу€ центральний орган виконu",rоТ "nuo" у.ф.рl освiти i науки вимоги до рiвня володiння

укра{нською мовою як iноземною та порядок проu"о"1_1],_:ертиФiкачiиного iспиту з украТнськоТ мови?

ll4. Чи мають право органи державно1 влади та органи мiсцевого самоврядування поважати право батькiв

виховувати cBoix дiтей вiдповiдно до власних релiгiйних i фiлософських переконань?

i i5. Й" передбачас iнновацiйна освiтня дiяльнiсть на регiональному piBHi?

l16. Чи забезпечуе держава педагогiчним i науково-педагогiчним працiвникам оплату пlдвищення

кв ллiфiкашiТ?
1 17. Хто здiйснюе державний нагляд (контроль) у сферi освiти?

1 l 8. Що "u.u*n"p"] 
п"р.лбuчuс реформування змiсту загальноТ середньоТ освiти?

l l ). Чи затверджус центральний op.un u"nonauuoT "лuд' у сферi освiти i науки положення про власнi постiйнi

абэ тимчасовi консультаiиuнi, дорадчi та iншi допомilкнi органи?

l20. Чи забороняеться залучати здобувачiв освiти ло yuu.ii в заходах, органiзованих релiгiйними органiзацiями

чи полiти.lнИми партiями (об'еднаннями), KpiM .а*одi", передбачених освiтньою програмою?

l21.ЗаякоЮуМоВоЮзДiйснюетьсяiнновацiйнаосвiтнядiяльнiсть?
l22. Що передбачасться у рамках реформування системи державного фiнансування загальноi

середньоi освiти? 
працiвникам належнi умови прачi та медичне

12З.ЧизабезпечУеДержаВапеДагогiчнимiнаУково-пеДаГогlЧниМ
ое,слуговування? 

_,,-о,,-ол"," аябс r?lZ4. Який орган займаеться питаннями забезпечення якостl ocBlTI,

l25. Чи мають право суб'екти ocBiTHboT дiяльностi мають враховувати вiдповiднi переконання пiд час

органiзаrriТ та реалiзашiТ освiтнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законнi iнтереси

irrших учасникiв освiтнього процесу?

126. Що с пiдставою для проведення позаплановоi перевiрки закладу освiти?

127. Що с iнновацiйним ocBiTHiM проектом?
l28. Як називаеться процес оцiнювання закладу освiти щодо ефективностi внутрiшньоi системи

забезпечення якостi освiти та забезпечення досягнення здобувачами освiти результатiв навчання,

пrр.лбuч."их освiтнiми програмами i стандартами освiти?

129, Хто виступас iHiuiaTopoM щодо створе"", у ruппuлi освiти органу громадського самоврядування?

1 ]0. ЯК частО визначастьсЯ обсяГ фiнансовиХ, матерiаГьно-технiчних i трулових pecypciB,

необхiдних,лляреалiзацiiКонцепцiтдержавноТполiтикиУсферiреформувал:::1::].:::''Т|:'Т.о"'
освiти ''нова украiнська школа", з урахуванням можливостей державного l мlсцевих

бюдяtетiв, розмiру мiжнародноТ технiчноТ допомоги л_:.^,--л.
l31. Якi прояви пробле*" потребують розв'язання i с суттевим погiршенням якостl загальноl

середньоi освiти протягом |992-2016 poKiB?

|З2. ЧИ r"ппuчу.r"ся у разi хворобИ або калiцтВа попереднiй серелнiй заробiток до вiдновлення

працездатностi або встановлення iнвалiдностi?
13з. Чи можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освlти l

договороМ про наданНя ocBiTHix noany. 
'(за 

наявнОЪтi) права та обов'яЗки батькiв здобува,liв

с свiти?
l34. Що передбачае реформування педагогiки загальнот середньот освiти?

135.ЧиповиннiпеДагогiчнiпраЦiвники,якiоТрИМуЮТЬДоПЛаТузаУспiшнепрохоДженНя
сертифiкачiт, впроваджувати i поширювати методики компетентнiсного навчання та HoBi ocBiTHi

технологiТ? ! ___:_л __лл__*.,\о

i]i. tI #;;;;й';;;;";;;;;;;i.,""м i науково-педагогiчним працiвникаМ лИфеРеНuiаuiЮ
л_-:-ч,,----, ..л-л_ллiit

;;Ъ. ;;;; ;;;i;.;., "творю€ 
науковий керiвник i нновацiйного продукту?

ii6.;,}Jrii,Ъ'r;;;';';;;;;;;;i;";;;,;;";;; орган u"no,u""oT влади у сферi освiти i наУки за
-:-_ : л*:_,-,, _л,,.,..-,,_.rrilл ll1лl+U. аи PvJPwUJrлL , ч-^__r-___

по.од*""п"м iз центральним органом виконавчоi влади методологiю i звiтну документацlю, що
-_т :--ал.^..л.,:Т ,,

пов'язанi з розробленням, збиранням, обробленням i використанням статистичноТ iнформаuiТ у

эферi освiти?
l 4 l . Чи моя(утЬ бути нагородя{енi державними
державних премiй Укратни, вiдзначенi знаками,
маЪерiальногО заохочення за особливi труловi
працiвники?

нагородами, представленi до присудження
грамотами, iншими видами морального та

au"nya" педагогiчнi та науково-педагогiчнi



142. Що необхiдно забезпечити для досягнення мети Конц:"11'..|,::]l:,хuiТ державноi полiтики у

iЬ.о,Т.о";й;;;, загал ьноТ середньоi освiти'' Нова украIнська ш кола"?
-:---,.лл-: лл-i--.пгп nl цо здiйснюс

слl,жба освiтнього омбулсмена?
l4-5.Чи затверджус,r"пrрuп"r"й орган виконавчоТ влади у сферi освiти i науки порядок, види та

форми проведення монiторингу якостi освiти?

l46. Чи мають',р.;;-;;рi.,urйr, Полiтичнi партiТ (об'еднання), Тх члени, депутати (кандидати в

депутати) та провадиr" "uoo 
дiяльнiсть r auппuдu* освiти, зокрема створювати власнi осередки чи

u Судо-r*"И iнший спосiб в iхню освiтню дiяльнiсть? j__-_-----.-, *:--л_i-,,.
|4э.ЯкаорганiзачiянаДасНаУкоВу,МеТоДиЧНУ'консУЛЬТаТиВнУпiдтримкувiДповiДниморганаМДержаВноl
влади з метою виконання завдань, визначених державними прiоритетами v сФепt 

-осlsл
l4з. Яким документом встановлюються розмiр та умови оплати за навчання, пiдготовку, перепlдготовку,

пiдвищення квалiфiкачii, за надання додаткових ocBiTHix послуг? | _,___ _л__

l49. Чи зменшуються бюджетнi та галузевi асигнування закладiв освiти, пiдприсмств, установ, органlзацlи

системи освiти у разi олержання коштiв з iнших,uжерел?

150. чи мають.u*пuо" освiти Bcix форм власностi, зареестрованi у встанOвленOму законом

порядку, piBHi умови користуванп" пaру*оrим майном державноi або комунальноТ власностi, що

передасться в оренлу?



Додаток З

до наказу департаменту
вiдЦ,.01,2l2д__N, /2+у

КритерiТ оцiнювання

тестуваннЯ на знаннЯ законодавсТва УкраiнИ в галузi освiти, державних стандартiв,

Нацiональних рамок квалiфiкачiТ та iнших 
":рy1]:,1"::1|_":::.".1лlт:],::Ч:оi 

освiти
на конкурс на зайняття посад консультантlв KoMyHrLлbHol установи

кЩентр професiйного розвитку педагогнiчних працiвникiв> ЗапорiзькоТ MicbKoi ради
та його вiдокремлених структурних пiдрозлiлiв

тестування мiстить З0 тестових завдань, якi формуються iз загального перелiку питань, що мiстить 150

питань.
KorKHe тестове завдання передбачас LIотири варiанти вiдповiдей, лише оДНе З якИХ е ПРаВИЛЬНИМ.

Тестування проходитЬ письмово не бiльutе 60 хвuлuн у присутностi членiв KoMicii. Пiсля закiнчення

часу, вiдведеного на складання тестування, проводиться перевiрка та виставляються бали, а саме:

2 балu - кандидатам, якi вiдповiли правильно на 26-30 тестових завдань;

1.5 бсutu- кандидатам, якi вiдповiли правильно на 21-25 тестових завдань;

t бал - кандидатам, якi вiдповiли правильно на 15-20 тестових завдань;

0,5 бсutiв - кандидатам, якi вiдповiли правильно на l0-14 тестових завдань;

0 futлiв - кандидатам, якi вiдповiли правильно на 0-9 тестових завдань.

Кандидати, якi пiд час тестування отримали 0 бсutiв не допускаються до перевiрки професiйних

коI/tпетентностеЙ та вважаються такими, що не проЙшли конкурс.

I I. Kpu m ер ii' оц i н to в а н н я пе р ев ip Ku пр оф е с iй н uх к о-л4 пеm е н mн о с m ей

оцiнювання професiйних компетентностей кандидатiв здiйснюсться шляхом спiвбесiди з обговоренням

мотивацiйного листа. За результатами спiвбесiди виставляються TaKi бали:

2 балЧ- кандидатаМ, професiйна компетентнiсть якиХ вiдповiдае вимозi та якi виявИли глибокi знання, умiння,
коипетенцiТ, необхiднi для ефективного виконання посадових обов'язкiв;
t бал - кандидатам, професiйна компетентнiсть яких вiдповiдас вимозi в обсязi, мiнiмально достатньому для

виконання посадових обов'язкiв;
0 €алiв _ кандидатам, професiйна компетентнiсть яких не вiдповiдае вимозi.

оцiнювання професiйних компетентностей кандидатiв здiйснюеться кожним членом конкурсноi koMicii

iнливiдуально. остаточною оцiнкою у балах за результатами спiвбесiди с середнс арифметичне значення

iндивiдуальних оцiнок членiв конкурсноТ KoMiciT.

кандидати, якi пiд час спiвбесiди отримаJlи серелнiй бал 0,5 або нuсюче, вважаються такими, що не

прэйшли конкурс. TaKi кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

гiiдб"rr' пiлсумкiв тестування та спiвбесiди здiйснюеться шляхом додавання балiв за тестування та балiв за

результатами спiвбесiди з кандидатами.



Додаток 4

до наказу деtIартаменту
вtд1!.Ql!Ц!_N, Цчу

графiк проведення конкурсу на зайняття посад консультантiв комунальнот установи

KI]eHTp професiЙнOгo розвитку педагогiчних працiвникiв)l Запорiзькоi MicbKoT ради (КУ кI_{ПРПП> ЗМР)

та його вiдокремлених структурних пlдроздlлlв

!,ата !,ень
тижня

Захiд Примiтка

9.01,202l вlвторок Видання наказv про проtsеленг|я KunKypvJ,

Оприлюднення оголошення про проведення

конкурсу.
Формування складу KoHKypcHoi комiсiТ(пiлготовка

листiв про надання кандидатур для формуваннЯ
складу конкурсноТ KoMicii).
Початок прийому документiв вiд кандидатiв на

зайняття посад консультантiв комунальнот установи
KI-{еHTP професiйного розвитку педагогiчних

праrriвникiв>> Запорiзькоi MicbKoT ради (далi

I_{eHTpy) та його вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв

20.0\ .202| середа

21 .0\.202| четвер
22.01.202l п'ятницЯ
23.01,2021 субота
24.01 .202]. недlля
25.0|.2021 понедiлок
26.01 .202\ BiBTopoK
2,7 ,0|.2021 середа
2|1.01,202l четвер
2L).0| ,202| п' ятн и ця

3t).01.202 субота
3 1 .01.202 недiля
01.02.202 понедiлок
0z,02.202 BiBTopoK
0з.02.202 середа
04.02.202 четвер
05.02.202 п'ятниця
06.02,202 субота
01,02,202 недlля
08.02.202l понедiлок Бкiнчення прийому документiв вiд кандидатiв на

зайнятгя посад консультантiв I-{eHTpy та його

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв

09,02.2021 Bi второк Початок перевiрки документiв членами
конкурсноi KoMiciT\0.02.2021' середа

| 1 .02.2021 ч етвер
12,02.2021 п'ятн и цЯ Прийняття рiшення про допущення

кандидатiв ло участi у конкурсному вiдборi
на зайняття посад консультантiв Щентру та

його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
Оприлюднення рiшення

Протокол Nлl
засiдання конкурсноi
KoMiciT

1з,02.2021 сyбота
1 4.02.202 недlля
1 5.02.202| понедlлок Початок конкурсного вiдбору

l-й етап - письмове тестування
6.02.202]' BiBTopoK Пiдведення пiдсумкiв l-ого етапу конкурсу Протокол Ns2 засiдання

конкурсноТ KoMicii

1,7,02.2021 середа 2-й етап конкурсу - спiвбесiда
Пiдведення пiдсумкiв спiвбесiди

Протокол NsЗ засiдання
конкурсноI KoMiciT

l 8.02.202l ч етве р

|9.02.2021, п'ятниця Пiдведення пiдсумкiв проведення конкурсу
на зайняття посад консультантiв Щентру та

його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв за

результатами 1-го та 2-го етапiв.
В изна ч е н н я переможцiв коддурýJ.:__

Пiдсумковий
протокол засiдання
KoHKypcHoi KoMicii



Оприлюднення результатiв кон

20.02.202|
21.02.202]t

Призначення переможцiв KoHlcypcy на

посади консультантiв Щентру. та Йо.го

вiдокремлених структурних tllдроздlлlв на

умOвах укладених стрOкOвих трудOвих

понедiлок22.02.2021


