
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З
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Про оголошення конкурсу на укладення 
угод на першочергове зарахування до закладів 
вищої (фахової передвищої) 
педагогічної освіти за державним 
(регіональним) замовленням

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на першочергове зарахування 
до закладів вищої (фахової передвищої) педагогічні освіти за державним 
(регіональним) замовленням та умови його проведення, затвердженого 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 08.02.2021 
№ 70/0/5-21 «Про проведення конкурсу на укладення угод про першочергове 
зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) педагогічної освіти за 
державним (регіональним) замовленням» (далі -  Порядок),

Н А К А З У Ю :

1. Оголосити конкурс на укладення угод на першочергове зарахування до 
закладів вищої (фахової передвищої) педагогічної освіти за державним 
(регіональним) замовленням згідно з додатком 1.

2. Затвердити склад конкурсної комісії для відбору конкурсантів на 
укладення відповідних угод з переможцями конкурсу згідно з додатком 2.

3. Конкурсній комісії для відбору конкурсантів на укладення відповідних 
угод з переможцями конкурсу забезпечити дотримання вимог Порядку та 
оголошеного конкурсу.

4. Начальникові відділу кадрового, організаційного та інформаційного 
забезпечення (Саврук Л.А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на 
офіційному сайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації «Освіта 
Львівщини» та на офіційному сайті Львівської обласної державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Олег ПАСКА
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Додаток 1
до наказу департаменту освіти і 
науки Львівської обласної державної 
адміністрації
від____________№ ___________

1. Умови проведення
конкурсу на укладення угод на першочергове зарахування до закладів 

вищої (фахової передвищої) педагогічної освіти за державним 
(регіональним) замовленням у 2021 році

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на першочергове 
зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) педагогічної освіти за 
державним (регіональним) замовленням та умови його проведення (далі - 
Порядок), затвердженого розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації від 08.02.2021 № 70/0/5-21 департамент освіти і науки 
Львівської обласної державної адміністрації (далі - організатор конкурсу) 
оголошує конкурс на укладення угод на першочергове зарахування до 
закладів вищої (фахової передвищої) педагогічної освіти за державним 
(регіональним) замовленням на такі місця:

1. На спеціальність - 016 «Спеціальна освіта», ступінь вищої освіти -  
бакалавр, повний строк підготовки фахівця з вищою освітою -  4 роки. 
Роботодавець - Гусаківський НВК Шегинівської сільської ради Мостиського 
району Львівської області, село Гусаків Шегинівської сільської ради 
Мостиського району Львівської області.

2. На спеціальність - 017 «Фізична культура і спорт», ступінь вищої 
освіти -  бакалавр, повний строк підготовки фахівця з вищою освітою - 4 
роки. Роботодавець - Великовільшаницька загальноосвітня школа І - III 
ступенів Золочівської районної ради Львівської області.

2. Умови оголошення конкурсу

Конкурс проводиться з урахуванням таких позицій:
1. На місця, де передбачений строк підготовки фахівців відповідає 

строку, визначеному в прогнозованій потребі, конкурс проводиться серед 
осіб з повною загальною середньою освітою або випускників закладів 
загальної середньої освіти поточного року, а переможцям конкурсу 
надається право першочергового зарахування на місця державного 
(регіонального) замовлення.

2. На місця, де передбачений строк підготовки фахівців відповідає 
строку, визначеному в середньостроковій потребі, конкурс проводиться 
серед осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста, і планують продовження навчання за умови можливості його 
закінчення у передбачений строк.
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3. Результати конкурсу оголошуються організатором конкурсу не 
пізніше ЗО квітня.

4. До ЗО травня переможці конкурсу підписують угоду з організатором 
конкурсу. Переможець конкурсу зобов’язується здобути вищу (фахову 
передвищу) освіту за відповідною спеціальністю (предметною 
спеціальністю, спеціалізацією) та ступенем вищої (фахової передвищої) 
освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем), після закінчення навчання укласти 
з роботодавцем трудовий договір та відпрацювати у нього не менше трьох 
років.

5. Зміст угоди, яку підписують переможці конкурсу та організатор 
конкурсу, визначений Типовою угодою про відпрацювання не менше трьох 
років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженою 
постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 417 (із змінами).

6. Якщо переможець конкурсу є неповнолітньою особою, зазначена 
угода укладається з його батьками або законними представниками. Після 
досягнення переможцем повноліття угода повинна бути з ним переукладена. 
У разі коли протягом п’яти місяців з дня досягнення повноліття угоду з 
переможцем не переукладено, вона вважається такою, що втратила силу, а 
переможець втрачає право на навчання на місці державного або 
регіонального замовлення незалежно від його конкурсного балу під час 
вступу до закладу вищої (фахової передвищої) педагогічної освіти.

7. Угода набирає чинності з дня її підписання, а переможець конкурсу 
отримує право на першочергове зарахування до закладу вищої (фахової 
передвищої) педагогічної освіти на навчання за державним або регіональним 
замовленням згідно з умовами прийому на навчання до закладів вищої 
(фахової передвищої) педагогічної освіти, що затверджуються Міністерством 
освіти і науки України.

8. Угода втрачає силу в разі, коли відповідно до умов прийому на 
навчання до закладів вищої (фахової передвищої) освіти переможця не 
зараховано до закладу вищої (фахової передвищої) педагогічної освіти на 
місце державного або регіонального замовлення в рік укладення угоди.

3. Відбір конкурсантів

1. Для проведення конкурсу та відбору конкурсантів створюється 
конкурсна комісія. Засідання конкурсної комісії проводить голова комісії. 
Засідання комісії є правомочним за умови присутності на засіданні двох 
третин від її загального складу. Рішення конкурсної комісії приймається 
більшістю голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні.

2. Критерії відбору конкурсантів:
2.1. Для випускників закладів загальної -середньої освіти - середній бал 

успішності конкурсанта за останніх півтора роки навчання - за 10 клас та 
перший семестр 11 класу - копії табелів, завірених в установленому порядку 
керівником закладу освіти, в якому навчається конкурсант.

2.2. Для випускників закладів загальної середньої освіти попередніх
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років - середній бал успішності конкурсанта за 11 клас - копія свідоцтва 
(атестату), завіреного в установленому порядку керівником закладу освіти, в 
якому навчався конкурсант.

2.3. Для випускників закладів фахової передвищої освіти - середній бал 
успішності конкурсанта за результатами семестрового оцінювання, завірений 
в установленому порядку керівником закладу освіти, в якому навчався чи 
навчається конкурсант.

2.4. Перевага при рівній сумі балів надається особам, що претендують 
на вступ до закладів вищої (фахової передвищої) педагогічної освіти, 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).

2.5. Врахування показників якості навчання на попередньому 
освітньому рівні учасників конкурсів (середній бал документа про освіту).

2.6. Мінімальний прохідний бал (середній), у випадку наявності лише 
одного учасника конкурсу - 8 балів.

2.7. При рівній сумі балів - надання переваги конкурсантам, які брали 
участь в олімпіадах, конкурсах тощо.

4. Перелік документів на конкурс

На конкурс претенденти подають такі документи:
1. Заява конкурсній комісії для відбору конкурсантів та укладення 

відповідних угод на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової 
передвищої) педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням 
за формою, що додається до цих умов проведення конкурсу.

2. Випускники закладів загальної середньої освіти поточного року 
пред’являють оригінал документа, що посвідчує особу; подають завірені 
копії зазначеного документа і табелів за 10 клас та за перший семестр 11 
(випускного) класу.

3. Випускники закладів загальної середньої освіти попередніх років 
пред’являють оригінали та подають завірені копії документа, що посвідчує 
особу; документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень 
(свідоцтво/атестат) і додатка до нього.

4. Випускники закладів фахової передвищої освіти пред’являють 
оригінали та подають завірені копії документа, що посвідчує особу; 
документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний 
рівень (диплом) і додатка до нього.

5. Документи, що підтверджують досягнення конкурсантів в олімпіадах, 
конкурсах тощо.

6. Строк подання документів -  до 15 квітня 2021 року.
7. Прийом документів на участь в конкурсі за адресою: Департамент 

освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, 79008, м. Львів, 
вул. Просвіти, 4а, кабінет № 3 (відділ кадрів), тел. (032)2354776.



4

Після проведення конкурсу організатор конкурсу оголошує його 
результати та повідомляє переможців конкурсу одним із доступних способів, 
обраним претендентом (письмова форма, електронна пошта, телефонний 
зв'язок). Протокол визначення переможців розміщується на офіційному веб- 
сайті організатора конкурсу.


