
Конотопський НВК: ЗОШ І ступеня -ДНЗ "Казка" пропонує вакансії: 

вчитель початкових класів (1 клас) – 1 ставка; 

психолог – 1 ставка. 

За довідками звертатись до директора:  

Селезньова Світлана Валентинівна – 097 35 64 173 

м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 58; (05447) 2-53-27; nvk-skazka@ukr.net 

________________________________________________________________________ 

Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 26 пропонує 

вакансію психолога (0,75 ставки). 

За довідками звертатись за тел.: 095 34 58 841 – Аліна Станіславівна. 

м. Суми, вул. Охтирська, 21 

________________________________________________________________________ 

Посада: психолог 

№ вакансії: 18522111160002                                      Заробітна плата (усього): 7000 грн 

Сумська область, Шосткинський район, смт Вороніж 

Завдання та обов'язки: Надає допомогу підопічним у вирішенні питань 

життєдіяльності шляхом психодіагностики, психопрофілактики, психолого-

педагогічної корекції, консультування.  

Вимоги до кандидата - стаж роботи за посадою: 2 р. 

Адреса центру зайнятості: Сумська обл., м. Шостка, вул. Січнева, буд.7;  

тел.: (05449) 7-00-24 

________________________________________________________________________ 

Посада: вихователь групи продовженого дня 

№ вакансії: 18502110110003                                     Заробітна плата (усього): 6000 грн 

м. Суми  

Завдання та обов'язки: здійснює діяльність з виховання учнів початкових 

класів. Здійснює допомогу учням в освітній діяльності, сприяє забезпеченню рівня 

їх підготовки. Бере участь у роботі педагогічних, методичних рад, у роботі по 

проведенню батьківських зборів, оздоровчих, виховних і інших заходів. Конт.тел. 

0542601051 фахівець центру зайнятості Ірина Василівна. 

Адреса центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45; тел.: (0542) 60-15-22 

________________________________________________________________________ 

Посада: вихователь 

№ вакансії: 18502108100023                                      Заробітна плата (усього): 6000 грн 

м.  Суми 

Завдання та обов'язки: планування, організація та здійснення освітньо-

виховної роботи з дітьми віком до 6 років, робота з батьками, участь у загальних 

освітніх, розважальних, виховних заходах закладу.  

Конт.тел. (0542) 60-10-51 - фахівець центру зайнятості Ірина Василівна. 

Адреса центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45; тел.: (0542) 60-15-22 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

mailto:nvk-skazka@ukr.net


Посада: Соціальний працівник 

№ вакансії: 18532111150003                                      Заробітна плата (усього): 3000 грн 

Сумська область, м. Ромни 

Завдання та обов'язки: виконувати комплекс робіт з догляду за пенсіонерами, 

одинокими непрацездатними громадянами похилого віку, інвалідами, надавати 

послуги, які передбачені договором, що укладений між установою та громадянином. 

Фахівець центру зайнятості Вікторія Володимирівна - (05448) 5-11-63.  

Режим роботи: Неповний робочий час. Характер виконуваної роботи: Тимчасовий 

Адреса центру зайнятості: Сумська обл., м. Ромни, вул. Аптекарська, 2 

________________________________________________________________________ 

Посада: Асистент вчителя 

№ вакансії: 18162111170003                                    Заробітна плата (усього): 6943 грн 

Сумська область, Тростянецький район, с. Боромля 

Завдання та обов'язки: Здійснює педагогічний супровід дитини з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання (5 клас), разом із учителем 

класу виконує навчальні, виховні ,соціально-адаптаційні заходи.  

Конт.тел. (05458) 5-13-77 -  фахівець служби зайнятості Наталія Віталіївна. 

Адреса центру зайнятості: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 36а 

________________________________________________________________________ 

Посада: педагог-організатор 

№ вакансії: 18072111040002                                      Заробітна плата (усього): 7500 грн 

Сумська область, м. Кролевець 

Завдання та обов'язки: організовує та проводить культурно-масові заходи з 

учнівською молоддю, проводить виховні, соціально-адаптивні заходи, 

використовуючи ефективні форми їх проведення.  

Звертатись (05453) 9-73-34 - Світлана Іванівна, фахівець служби зайнятості. 

Адреса центру зайнятості: Сумська область, м. Кролевець, пр. Миру, 7 
_____________________________________________________________________________________________ 

Посада: Вчитель математики закладу загальної середньої освіти 

№ вакансії: 18502111170020                                    Заробітна плата (усього): 7500 грн 

м. Суми 

Завдання та обов'язки: Наявність сертифікату вакцинації обов'язкова.  

Фахівець центру зайнятості (0542) 60-15-24 - Оксана Василівна. 

Вимоги до кандидата   Стаж роботи за посадою: 3 р. 

Адреса центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45; тел.: (0542) 60-15-22 

________________________________________________________________________ 

Посада: Вчитель математики і фізики закладу загальної середньої освіти 

№ вакансії: 18552111120008                                     Заробітна плата (усього): 8000 грн 

Сумська область, Охтирський район, с. Чернеччина 

Обов'язково: наявність зеленого сертифікату від COVID-19.  

Фахівець Дарія Володимирівна - тел.: (05446) 2-57-94 

Адреса центру зайнятості: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Батюка, 24 "а";  

тел.: (05446) 2-57-13 

________________________________________________________________________ 



Посада: Викладач англійської мови закладу професійно-технічної освіти 

№ вакансії: 18502111160018                                   Заробітна плата (усього): 9000 грн 

м.  Суми 

Обов'язкова наявність COVID-сертифікату.  

Фахівець центру зайнятості (0542) 60-15-24 - Оксана Василівна. 

Вимоги до кандидата   Стаж роботи за посадою: 1 р. 

Адреса центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45; тел.: (0542) 60-15-22 

________________________________________________________________________ 

Посада: Вчитель історії закладу загальної середньої освіти 

№ вакансії: 18542111170001                                    Заробітна плата (усього): 5000 грн 

Сумська область, Глухівський район, с. Слоут 

Завдання та обов'язки: Викладання історії та спецкурсу згідно освітніх 

програм, підготовка до ЗНО. Навантаження 13-14 годин на тиждень.  

Відповідальна особа - Наталія Віталіївна (05455) 2-41-99 

Адреса центру зайнятості: Сумська обл., м. Глухів, вул. Героїв Крут, 6 
_____________________________________________________________________________________________ 

Посада: інженер-програміст 

№ вакансії: 18502111120031                      Заробітна плата (усього): 15 530 грн 

м.  Суми 

Завдання та обов'язки: Розробка необхідного програмного забезпечення в 

області телекомунікацій, підтримка розробленого функціоналу, налаштування IP 

АТС Asterisk налаштування VolP - шлюзів, VolP - телефонів, мережевого 

обладнання. Ведення технічної документації. Досвід розробки програмного 

забезпечення тадосвід роботи з мережевим обладнанням.  

Конт.телефон (0542) 60-15-24 - фахівець ЦЗ Наталія Леонідівна. 

Адреса центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45; тел.: (0542) 60-15-22 

_______________________________________________________________________ 

Посада: адміністратор системи 

№ вакансії: 18502111160004                                   Заробітна плата (усього): 12000 грн 

м. Суми 

Завдання та обов'язки: Забезпечення роботи комп'ютерної техніки, 

комп'ютерної мережі і програмного забезпечення в організації. Вміти 

встановлювати та налаштовувати різні операційні системи, діагностувати та усувати 

проблеми із програмним забезпеченням. Фахівець ЦЗ Євгенія Володимирівна - 

(0542) 60-10-51  

Адреса центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45; тел.: (0542) 60-15-22 

________________________________________________________________________ 

Посада: керівник образотворчого гуртка 

№ вакансії: 18162111040001                                      Заробітна плата (усього): 6943 грн 

Сумська область, Тростянецький район, с. Боромля 

Завдання та обов'язки: Керує роботою образотворчого гуртка.  

Контактний тел.: (05458)-5-13-77 - Наталія Віталіївна (фахівець центру зайнятості) 

Спеціальність: 023, Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

Адреса центру зайнятості: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 36а 



________________________________________________________________________ 

Посада: Вчитель-логопед 

№ вакансії: 18552109270004                                    Заробітна плата (усього): 7600 грн 

Сумська область, м. Охтирка 

Завдання та обов'язки: Проводити оцінку мовленневого розвитку дітей, 

проводити корекційно-розвиткові заняття, участь в командах супроводу закладу 

освіти.  

Посада на період декретної відпустки основного працівника. Характер 

виконуваної роботи: Тимчасовий 

За інформацією звертатися: (05446) 2-57-94 - фахівець Дарія Володимирівна 

Адреса центру зайнятості: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Батюка, 24 "а",  

тел.: (05446) 2-57-13 

________________________________________________________________________ 

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 22 "Джерельце" 

Посада: інструктор з фізкультури 

м.  Суми                                                                      Заробітна плата (усього): 6800 грн 

Завдання та обов'язки: проведення занять з фізкультури для дітей дошкільного 

віку 0,75 ставки + довантаження посадою вихователя на 0,25 ставки. 

Фактична адреса: м. Суми, вул. Ковпака, 25 

Телефон: (0542) 24-51-50; 050-043-99-49.                E-mail: snz_djerelce@ukr.net 

________________________________________________________________________ 

Посада: асистент вчителя-реабілітолога 

№ вакансії: 18502111160007                                 Заробітна плата (усього): 7288.5 грн 

м.  Суми 

Завдання та обов'язки: під методичним керіництвом вчителя-реабілітолога 

проводить навчальні, виховні, соціально-адаптаційні, реабілітаційні, корекційні, 

компенсуючі заходи та заняття, веде встановлену психолого-педагогічну, 

реабілітаційну, статистичну, документацію тощо.  

Характер виконуваної роботи: Тимчасовий.  

Фахівець центру зайнятості (0542) 60-15-24 - Оксана Василівна. 

Адреса центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45; тел.: (0542) 60-15-22 

________________________________________________________________________ 

Посада: масажист спортивний 

№ вакансії: 18502111170002                                     Заробітна плата (усього): 7193 грн 

м. Суми 

Завдання та обов'язки: Проводить спортивний і лікувальний масаж на 

навчально-тренувальних зборах і спортивних змаганнях.Здійснює реабілітаційні 

заходи травмованим спортсменам. Більша частина робочого часу припадає на 

відрядження. 

Конт.тел.(0542) 60-15-24 - фахівець центру зайнятості Наталія Леонідівна. 

Вимоги до кандидата  Стаж роботи за посадою: 2 р. 

Адреса центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45; тел.: (0542) 60-15-22 
_____________________________________________________________________________________________ 
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