
Міністерство освіти та професійного навчання  

Державний секретаріат з освіти 

Рішення Державного секретаріату щодо оголошення конкурсу  на 

200 місць для асистентів (помічників) з української мови в 

іспанських навчальних закладах на 2022 рік 

1. Предмет конкурсу  

Враховуючи критичну ситуацію, яка склалась через війну в Україні, 

виникла необхідність прийняти невідкладні заходи в освітній сфері, які 

стосуватимуться українських дітей шкільного віку, для інтеграції дітей до 

місцевих шкіл, яке здійснюватиметься з допомогою асистентів, які 

говорять  рідною мовою учнів. З цією метою оголошується конкурс на 200 

місць для асистентів (помічників) з української мови в іспанських 

навчальних центрах на 2022 рік.  

2. Вимоги до кандидатів та переваги у відборі: 

2.1 Кандидати мають відповідати наступним вимогам 

a) Мати громадянство України, Іспанії чи будь-якої іншої країни 

Європейського Союзу і перебувати в Іспанії; 

b) Мати університетську освіту чи бути студентом якнайменше 

другого курсу або мати фахову освіту чи напрям фахової 

підготовки у викладацькій чи психологічній сферах; 

c) знання української мови на рівні С1; 

d) не мати судимості;  

e) не мати захворювань, які унеможливлюють роботу в 

шкільних центрах. 

2.2 Переваги 

a) викладацький досвід; 

b) знання англійської або іспанської мови на рівні B1, 

підтверджене відповідним документом. 

 

3. Документи для подачі, вимоги та оплата праці  

3.1 Вимоги до документів:  

a) Щоб підтвердити громадянство ви маєте принести паспорт 

або інший документ, який засвідчує вашу особу. 

b) Щоб підтвердити освіту ви маєте принести диплом про 

освіту або  підтвердження освітнього статусу. 

c) У випадку, якщо у Вас нема українського громадянства ви 

можете засвідчити своє знання української мови шляхом 

подання сертифікату, виданого акредитованими курсами 

(органами) чи шляхом проходження співбесіди. 



d) Щоб засвідчити, що ви раніше не притягались до 

кримінальної відповідальності, ви маєте надати довідку про 

несудимість, видану у вашій країні або еквівалентний 

документ, виданий Посольством України. Ця довідка може 

бути витребувана в любий момент під час 

працевлаштування.   

e) Щоб засвідчити, що ви не хворієте на хвороби, які не 

дозволять вам виконувати свої функції у якості асистента в 

учбових центрах, ви маєте принести медичну довідку чи 

іншу аналогічну довідку. 

3.2 Акредитація та вартість послуг. 

Цей конкурс має відбуватися прозоро та на засадах 

справедливої конкуренції. Посольство України встановлює 

вимоги і умови для оцінки професійних якостей, які у будь-

якому випадку мають бути еквівалентними до вимог, які 

встановлені для іспанських асистентів (помічників) 

закордоном, а також встановлює пріоритетність  щодо 

наступних критеріїв:  
a.викладацький досвід, підтверджений сертифікатом, який 

виданий відповідним закладом або державним органом у 

відповідних країнах, із зазначенням спеціальності та 

тривалості роботи по спеціальності. 

b. Для визначення рівня знання іспанської або англійської вище 

рівня B1, будуть враховуватись сертифікати, видані 

відповідними акредитованими органами.    

Заявники повинні проконсультуватися з компетентним українським 

органом або з Foreign Educational Action Unit щодо застосування критеріїв 

у вашому випадку. 

Оцінка педагогічного стажу повинна становити не менше 70% від 

загальної оцінки. 

4. Презентація заявок. 

Кандидати створюватимуть заявку через Електронний офіс MEFP у 

додатку Profex, доступний на веб-сайті програми за адресою 

http://www.educacionyfp.gob.es, шляхом переходу: Contenidos – 

Profesorado – Profesorado no universitario – Plazas en el exterior – 

Convocatorias para españoles – Auxiliares de conversación de lengua 

ucraniana, año 2022.  

 

Для цього заявники повинні зареєструватися (за допомогою імені 

користувача та пароля) подати заявку та заповнити своє резюме. Згодом 



заявку можна зареєструвати за адресою через електронний кабінет, після 

реєстрації, його буде розглянуто. 

У разі неможливості провести процес на платформі Міносвіти і 

професійного навчання, учасники конкурсу повинні заповнити анкету 

(додаток II) та разом із супровідною документацією принести особисто чи 

надіслати поштою. 

Заяви можуть бути подані в будь-якому з офісів, зазначених у статі 16.4 

Закону 39/2015 від 2 жовтня Єдиного адміністративного порядку 

Державні адміністрації: 

a) В електронному реєстрі Адміністрації чи Організації, до якої вони 

спрямовані, а також у решту електронних записів будь-якого із суб’єктів, 

про які йдеться у статті 2.1. 

b) у відділеннях поштового зв'язку в порядку, встановленому нормативно-

правовими актами. 

c) у дипломатичних представництвах чи консульських установах Іспанії за 

кордоном. 

d) У відділах допомоги при реєстрації 

e) В будь-якому іншому, встановленому чинними положеннями. 

Кандидати, які подають свою заявку поштою, повинні надсилати її за 

адресою: 

Programa de auxiliares de conversación Unidad de Acción Educativa Exterior; 

Paseo de Prado, 28 (3ª planta), 28014 Madrid. España. 

 

5. Кінцевий термін подання заявки. 

Кінцевий термін подання заявок становитиме десять робочих днів і буде 

відкритим з цього дня після публікації Витягу з цієї постанови в BOE. 

6. Процедура відбору і органи, які будуть керувати процесом відбору  

6.1. Компетентним органом, який буде керувати процесом буде відділ 

міжнародної співпраці Міністерства освіти і професійної підготовки, на 

підставі Наказу EFP/43/2021 від 21 січня (BOE від 26) про делегування 

повноважень. 

6.2. Оцінка вимог і професійних якостей кандидатів відбувається 

відповідно до домовленостей, згідно з пунктом 3.2 зазначеного документа, 

Посольством України.  



6.3. Змішаний двосторонній підкомітет у складі представників міністерства 

професійно-технічної освіти та представників української сторони, який 

був делегований Посольством України складають та надають списки 

кандидатів відділу міжнародної співпраці.  

Змішаний двосторонній підкомітет здійснюватиме остаточний відбір 

кандидатів враховуючи їх академічний профіль, а також їх відповідність до 

потреб Іспанських навчальних центрів і готує звіт. З іспанської сторони цей 

підкомітет буде у складі від одного до чотирьох представників, кар’єрних 

державних службовців, прикріплених до служби освітніх програм, які 

тимчасово прикріплюються до Відділу міжнародних зв’язків Міністерства 

освіти і професійної підготовки і які відповідно будуть призначені 

керівником зазначеного підрозділу. 

Усі вони мають попередній досвід керування програмами та принаймні 

один із них має мати рівень 26 або вище. Від Посольства України в 

змішаному підкомітеті буде щонайменьше два представники з метою 

надання консультацій щодо дії програми допомоги з спілкування. 

7. Рішення 

7.1. Експертна комісія, враховуючи звіт, готує проєкт рішення щодо 

відібраних кандидатів і подає його державному секретаря з питань освіти, 

який приймає остаточне рішення. 

8. Призначення 

Міністерство освіти і професійної підготовки у співпраці з відомствами та 

відділами освіти автономних громад, проінформують кандидатів, які були 

вибрані навчальними центрами, в яких вони виконуватимуть свої функції 

помічників (асистентів), призначають їх на посаду та повідомляють їм про 

дату реєстрація на посаді, тривалість шкільного періоду та інші умови. 

9. Відмови 

У разі звільнення кандидат повинен якнайшвидше надіслати електронний 

лист електронною поштою або листом про звільнення до Відділу 

міжнародних зв’язків за адресою: resignations.auxminis@educacion.gob.es. 

Якщо це станеться, зазначеного кандидат буде замінено іншим, який був 

зареєстрований в програмі. 

10. Тривалість програми 

Асистентів буде призначено до різних освітніх закладів, де вони 

виконуватимуть свої обов’язки помічників зі знанням мови, сприяючи 

інтеграції дітей з України, а також сприятимуть продовженню навчання, 

розпочатого в Україні. Мінімум 12 годин на тиждень має бути 

відпрацьовано під керівництвом координатора у період з 1 травня або з 



дати призначення, якщо вона відбудеться пізніше, до 31 грудня 2022 р., 

окрім періоду шкільних канікул (липень і серпень) 

 

 

 

11. Розмір допомоги 

11.1. Фінансування зазначених у цій постанові субсидій на 200 позицій. 

Зазначені вакансії будуть зараховані до бюджетної заявки 

18.08.144B.480.03 або тієї, що її замінить, відповідно до положень Закону 

38/2003 від 17 листопада, Загальні субсидії, які завжди залежать від 

наявності відповідного фінансування, достатнього на момент прийняття 

рішення про виплати. 

11.2. Помічники отримають виплати щомісячної допомоги на харчування, 

утримання та проживання на суму 700 євро, відповідно до бюджету 

Міносвіти та Заяви про професійне навчання 18.08.144В.480.03, виходячи 

із загальної максимальної суми за весь період у розмірі 840 000 євро. 

11.3 місцеві адміністрації в рамках своїх повноважень можуть запускати 

свої додаткові програми, з метою розширення існуючої програми і 

відповідно з метою надання ще більшої допомоги для дітей шкільного віку 

з України.  

11.4. Допомогу дітям можна буде поєднати з отриманням іншої допомоги 

з такою ж кінцевою ідеєю, яка надходить від будь якої адміністрації чи від 

публічної, національної або міжнародної інституції.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ДОДАТОК I 

ВІДПОВІДАЛЬНА ЗАЯВА 

 

Я ЗАЯВЛЯЮ, що я не страждаю на хворобу, яка унеможливлює 

виконання моїх функцій асистентом в освітніх центрах. 

 

Ім'я:…………………………. Прізвища: …………………………………………. 

 

Громадянство:…………   Номер паспорта/посвідчення 

особи:……………… 

 

Дата і підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК II 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

 

1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 

 

Перше прізвище Друге прізвище Ім’я 

   

ID/паспорт Громадянство Рік народження  

   
 

Адреса постійного 
проживання 

Адреса в Іспанії Поштовий індекс 

   

область район  

   

   

Телефон з кодом Мобільний телефон Електрона пошта 

   
 

 

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД  

(Використовуйте стільки рядків, скільки необхідно) 

Предмет, 
який 

викладається 

Який клас, в 
якому 

вчиться 
учень 

Школа Місто Країна 

     

     

     
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. АКАДЕМІЧНА ПІДГОТОВКА 

Ступінь/ Кваліфікація Університет Країна 

   

   

   
 

                                       

4. ЗНАННЯ МОВ 

Мова Рівень володіння (А1-С2) 

  

  

  

  
 

 

5. ПОБАЖАННЯ ДО МІСЦЯ НАПРАВЛЕННЯ: 

 

 Вкажіть 3 провінції в порядку переваги 

 

Álava/ Araba Albacete Alicante Almería Asturias Ávila Badajoz 

Barcelona Burgos Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ciudad Real 

Córdoba La Coruña/ A Coruña Cuenca Gerona/Girona Granada 

1 2 3 

   



Guadalajara Guipúzcoa/ Gipuzkoa Huelva Huesca Baleares Jaén 

León Lérida/ Lleida Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Orense 

Palencia Las Palmas Pontevedra La Rioja Salamanca Segovia 

Sevilla Soria Tarragona Santa Cruz de Tenerife Teruel Toledo 

Valencia Valladolid Vizcaya/ Bizkaia Zaragoza Ceuta Melilla 

 

 

 

 

 

6. ІНШІ ЦІКАВІ ДАНІ 

 

 

 

 

Я ЗАЯВЛЯЮ, що інформація, надана в цій заявці, є правдивою і що я відповідаю вимогам для подачи 

заявки на місце в цій програмі. Таким же чином я заявляю, що дані, надіслані в для участі в програма, 

пов’язана з моєю програмою в додатку Profex. Я також даю свою згоду на перевірку моїх даних 

Міністерством освіти і професійної підготовки через Систему перевірки даних про походження, згідно з 

положеннями наказу PRE/3949/2006 від 26 грудня, яким встановлює конфігурацію, характеристики, 

вимоги та процедури доступу до зазначеної Системи. 

В ................................................ ........., до ........ з .............................. ........., 2022 (Підпис заявника 


