
Вакансії педагогічних працівників у 

закладах дошкільної освіти  

 
№ з/п Адміністративно-

територіальна одиниця 

Назва закладу освіти, що потребує 

спеціаліста 

Посада Кількість 

годин/ставок 

1. м. Ужгород заклад дошкільної освіти № 6 

„Сонечко” 

вихователь 2 ставки 

заклад дошкільної освіти № 20 вихователь 1 ставка 

заклад дошкільної освіти „Дивосвіт” вихователь 2 ставки 

асистент вихователя 1 ставка 

заклад дошкільної освіти № 30 вихователь 1 ставка 

заклад дошкільної освіти № 31 

„Перлина” 

вихователь 2 ставки 

заклад дошкільної освіти № 36  вихователь 2 ставки 

заклад дошкільної освіти № 42 вихователь 2 ставки 

асистент вихователя 3 ставки 

2. м. Мукачево Мукачівський дошкільний 

навчальний заклад № 17 

вихователь 3 ставки 

Мукачівський дошкільний 

навчальний заклад № 7 

вихователь 1 ставка 

3. м. Берегово - - - 

4. м. Хуст - - - 

5. м. Чоп - - - 

6. Берегівський р-н - - - 

7. Великоберезнянський р-н - - - 

8. Виноградівський р-н Виноградівський заклад дошкільної 

освіти № 9 

вихователь 1 ставка 

практичний психолог 1 ставка 

Виноградіський заклад дошкільної 

освіти № 8 

вихователь 2 ставки 

Дротинський заклад дошкільної 

освіти 

методист 0,5 ставки 

практичний психолог 0,75 ставки 

Навчально-виховний комплекс 

„Неветленфолівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

музичний керівник 0,5 ставки 



– дошкільний навчальний заклад” 

9. Воловецький р-н - - - 

10. Іршавський р-н - - - 

11. Міжгірський р-н - - - 

12. Мукачівський р-н Лалівский дошкільний навчальний 

заклад 

вихователь 1 ставка 

Макарівський дошкільний 

навчальний заклад 

практичний психолог 0,25 ставки 

Обавський дошкільний навчальний 

заклад 

практичний психолог 0,5 ставки 

Станівський дошкільний 

навчальний заклад 

музичний керівник 0,75 ставки 

Чомонинський дошкільний 

навчальний заклад 

музичний керівник 0,75 ставки 

Комунальна організація (установа, 

заклад) „Драгинський навчально-

виховний ком-плекс 

„загальноосвітня школа-сад І – ІІ 

ступенів” 

вихователь 0,55 ставки 

13. Перечинський р-н - - - 

14. Рахівський р-н Дошкільний навчальний заклад № 3 

смт Великий Бичків 

музичний керівник 15 год. 

Заклад дошкільної освти (ясел-

садка) села Луги 

вихователь 24 год. 

Заклад дошкільної освіти села 

Розтоки 

музичний керівник 5 год. 

15. Свалявський р-н Пасіцький дошкільний навчальний 

заклад 

вихователь 1 ставка 

16. Тячівський р-н - - - 

17.  

Ужгородський р-н 

Руськокомарівський заклад 

дошкільної освіти „Сонечко” 

(дитячий садок) 

музичний керівник 

 

 

0,5 ставки 

 

Кам’яницький дошкільний 

навчальний заклад „Капітошка” 

фізінструктор  0,5 ставки 

керівник гуртка 

хореографії  

0,5 ставки 



керівник гуртка з 

навчання англійської мови 

0,5 ставки 

Оноківський дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок) 

музичний керівник  0,5 ставки 

Есенський дошкільний навчальний 

заклад „Веселка” 

вихователь 0,7 ставки 

Великодобронський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) 

музичний керівник 0,75 ставки 

Шишлівський дошкільний 

навчальний заклад 

вихователь 0,6 ставки 

музичний керівник 0,5 ставки 

Середнянський дошкільний 

навчальний заклад „Сонечко” 

вихователь 0,75 ставки 

Комунальний заклад „Часлівецька 

початкова школа” (дошкільний 

підрозділ) 

вихователь 1,8 ставки 

18. Хустський р-н Боронявський дошкільний 

навчальний заклад 

музичний керівник 1 ставка 

Ізянський дошкільний навчальний 

заклад 

музичний керівник 0,5 ставки 

Вишківський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) 

музичний керівник 1 ставка 

Олександрівський дошкільний 

навчальний заклад 

музичний керівник 1 ставка 

Яблунівський дошкільний 

навчальний заклад 

музичний керівник 0,75 ставки 

19. Баранинська ОТГ Великолазівський заклад 

дошкільної освіти 

практичний психолог 0,75 ставки 

Яроцький заклад дошкільної освіти практичний психолог 0,25 ставки 

Циганівський заклад дошкільної 

освіти 

практичний психолог 0,25 ставки 

Довгополівський заклад дошкільної 

освіти 

практичний психолог 0.25 ставки 

Холмовецький заклад дошкільної 

освіти 

практичний психолог 0.25 ставки 

   



20. Вільховецька ОТГ - - - 

21. Іршавська ОТГ - - - 

22. Перечинська ОТГ - - - 

23. Полянська ОТГ - - - 

25. Тячівська ОТГ - - - 

 

 


