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ПОРЯДОК ТА УМОВИ 

проведення конкурсу серед претендентів на укладення угод про 

відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі 

міського типу 

 

І. Загальні положення 

 

1. Порядок та умови проведення конкурсу серед претендентів на 

укладення угод про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості 

або селищі міського типу (далі – Порядок) розроблено на виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417 «Деякі питання 

реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і 

педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням». 

 

2. Порядок визначає механізм проведення відбору осіб, які претендують на 

укладення угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській 
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місцевості або селищі міського типу (далі – Угода) у державних або 

комунальних закладах освіти Харківської області.  

Укладення Угоди надає право абітурієнту на першочергове зарахування до 

закладів вищої педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням. 

 

3. Відповідальним за збір та узагальнення інформації щодо прогнозованої 

потреби у фахівцях з вищою освітою педагогічних спеціальностей у сільській 

місцевості і селищах міського типу Харківської області та організатором 

проведення конкурсу серед претендентів на укладення Угод (далі – Конкурс) є 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації  

(далі – Департамент). 

 

ІІ. Комісія 

 

1. Для проведення Конкурсу наказом директора Департаменту 

утворюється Комісія з відбору претендентів на укладення Угод (далі – Комісія), 

до складу якої залучаються працівники Департаменту, представники закладів 

освіти та місцевих органів управління у сфері освіти, органів місцевого 

самоврядування (за згодою). 

 

2. Персональний склад Комісії затверджується наказом директора 

Департаменту. До складу Комісії входить: голова Комісії, заступник голови 

Комісії, секретар Комісії, члени Комісії.  

Зміни до персонального складу Комісії вносяться відповідним наказом 

директора Департаменту. 

 

3. Формою роботи Комісії є засідання. Дата, час, місце та порядок денний 

проведення засідання Комісії визначається головою Комісії. 
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4. Засідання Комісії проводить голова Комісії, а у разі його відсутності 

заступник голови Комісії. Засідання Комісії є правомочним у разі участі в 

ньому не менш як двох третин її складу. 

 

5. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 

більшість присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу 

голосів голос голови Комісії є вирішальним. 

 

6. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головою 

Комісії, заступником, секретарем та членами Комісії (поіменно), що брали 

участь у засіданні Комісії.  

Протоколи засідання Комісії розміщуються на офіційному вебсайті 

Департаменту. 

На підставі прийнятого рішення про визначення переможців Конкурсу 

Комісія рекомендує директору Департаменту укласти Угоду з переможцем 

Конкурсу. 

 

IІІ. Проведення Конкурсу 

 

1. У разі наявності визначеної прогнозованої потреби у фахівцях з вищою 

освітою педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або селищі 

міського типу Департамент до 01 березня оголошує Конкурс. 

Конкурс проводиться за умов відповідності між визначеними потребами у 

фахівцях з вищою освітою педагогічних спеціальностей у сільській місцевості 

або селищі міського типу Харківської області з терміном навчання, освітнім 

рівнем (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти), педагогічною 

спеціальністю (предметними спеціальностями, спеціалізаціями), на які планує 

вступати особа – претендент. 
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2. Участь у Конкурсі можуть брати громадяни України, які раніше не 

навчалися у закладах вищої освіти за державним (регіональним) замовленням, 

бажають здобути кваліфікацію педагогічного працівника у закладах вищої 

педагогічної освіти і відпрацювати не менше трьох років у сільській місцевості 

або селищі міського типу. 

 

3. Оголошення про проведення Конкурсу здійснюється шляхом 

оприлюднення відповідної інформації на офіційному вебсайті Департаменту  

до 01 березня. 

В оголошенні про проведення Конкурсу має міститись така інформація: 

дата та час проведення Конкурсу (визначається на першому засіданні 

Комісії); 

адреса, за якою буде проводитися Конкурс; 

номери телефонів для довідок; 

дата та час початку та закінчення прийому документів; 

перелік документів, визначений пунктом 4 розділу ІІІ цього Порядку. 

 

4. Для участі у Конкурсі претенденти особисто або за довіреністю, 

оформленою нотаріально, надають такий перелік документів: 

 

1) учні 11-х класів закладів загальної середньої освіти, які закінчують 

навчання у поточному році: 

пред’являють оригінал та надають завірену власним підписом копію 

документа, що посвідчує особу;  

надають: 

заяву на ім’я голови Комісії про участь у Конкурсі; 

згоду на обробку персональних даних; 

завірену власним підписом копію табеля навчальних досягнень учнів за 

перше півріччя випускного класу;  
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завірені власним підписом копії дипломів, сертифікатів та інших 

документів за участь та перемогу у ІІ або ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів, ІІ або ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

тощо за поточний та попередній навчальні роки з предметів, які є профільними 

для обраної спеціалізації, а у разі відсутності такого предмета – з предметів, які 

будуть конкурсними при вступі до закладів вищої освіти (за наявнсті);  

інформацію про місце реєстрації та фактичного проживання; 

 

2) випускники закладів загальної середньої освіти попередніх років: 

пред’являють оригінал та надають завірену власним підписом копію 

документа, що посвідчує особу;  

надають: 

заяву на ім’я голови Комісії про участь у Конкурсі; 

згоду на обробку персональних даних; 

завірену власним підписом копію документа державного зразка про 

раніше здобутий освітній рівень (атестат) та додатка до нього; 

завірені власним підписом копії дипломів, сертифікатів та інших 

документів за участь та перемогу у ІІ або ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів, ІІ або ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

тощо за поточний та попередній навчальні роки з предметів, які є профільними 

для обраної спеціалізації, а у разі відсутності такого предмета – з предметів, які 

будуть конкурсними при вступі до закладів вищої освіти (за наявнсті);  

інформацію про місце реєстрації та фактичного проживання; 

 

3) випускники закладів фахової передвищої освіти минулих років: 

пред’являють оригінал та надають завірену власним підписом копію 

документа, що посвідчує особу;  

надають: 
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заяву на ім’я голови Комісії про участь у Конкурсі; 

згоду на обробку персональних даних; 

завірену власним підписом копію документа державного зразка про 

раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом) та додатка до нього;  

завірені власним підписом копії дипломів, сертифікатів та інших 

документів за участь та перемогу у ІІ або ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів, ІІ або ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

тощо за поточний та попередній навчальні роки з предметів, які є профільними 

для обраної спеціалізації, а у разі відсутності такого предмета – з предметів, які 

будуть конкурсними при вступі до закладів вищої освіти (за наявнсті);  

інформацію про місце реєстрації та фактичного проживання. 

 

5. Документи, подані претендентом до Департаменту після встановленої 

дати та часу подачі документів, не приймаються. 

 

6. Конкурс проводиться у два етапи: 

На першому етапі Комісією розглядаються документи, подані 

претендентами, за результатами чого приймається рішення по кожному 

претенденту окремо про допуск (про відмову у допуску) його до другого етапу 

Конкурсу. Документи розглядаються відповідно до критеріїв, що додаються. 

На другому етапі Комісією проводиться співбесіда з претендентами. 

Перший та другий етапи можуть бути проведені протягом одного 

календарного дня (за рішенням Комісії). 

 

7. Документи претендентів на участь у Конкурсі приймає секретар Комісії, 

про що робиться відповідний запис у Журналі прийому документів. Журнал 

має бути прошитий, пронумерований, підписаний директором Департаменту та 

скріплений печаткою.  
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Особи, що беруть участь у Конкурсі, надають згідно з переліком документи 

у закритому конверті, на якому вказується прізвище, ім’я, по-батькові 

претендента. У конверті обов’язково повинен бути опис наданих документів за 

підписом претендента. При прийнятті документів секретар Комісії ставить на 

конверті порядковий номер надходження документів (відповідно до запису у 

Журналі прийому документів). 

 

8. Під час проведення Конкурсу перевага надається особам, які на законних 

підставах проживають у населеному пункті, в якому розташований 

роботодавець, або в іншому найближчому населеному пункті (у сільській 

місцевості або селищі міського типу). 

 

9. Після проведення другого етапу Конкурсу проводиться засідання Комісії, 

на якому визначаються переможці Конкурсу. 

 

10. Протокол засідання Комісії про визначення переможців Конкурсу 

доводиться під підпис до претендентів, які брали участь у Конкурсі, секретарем 

Комісії та розміщується на офіційному вебсайті Департаменту не пізніше  

30 квітня. 

 

11. До 30 травня переможці Конкурсу укладають з Департаментом Угоду за 

формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 

2018 року № 417. 

 

 

Директор Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації                Лариса КАРПОВА 


