
                                                                      Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради 

від  17.01.2020р. № 2 

 

Потреба 

у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних 
спеціальностей по Софіївській селищній раді 

 

№ 
з/п 

Назва села, 
селища або 

селища 
міського типу 

Повне найменування 
роботодавців 

Ступін
ь 

вищої 
освіти  

Найменування 
спеціальності 
(предметної 

спеціальності, 
спеціалізації) 

Необхід
на 

кількість 
осіб  

1 2 3 4 5 6 

1. смт Софіївка 
Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Софіївська опорна 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
Софіївської селищної 

ради Софіївського 
району 

Дніпропетровської 
області 

Магіст
р  

014 Середня освіта 
(Трудове навчання та 
технології)  

1 

2. смт Софіївка 
Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Софіївська опорна 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
Софіївської селищної 

ради Софіївського 
району 

Дніпропетровської 
області 

Магіст
р  

014 Середня освіта 
(Математика) з 
додатковою 
предметною 
спеціальністю, 
спеціалізацією            
014 Середня освіта 
(Фізика)  

1 

3. с. Миколаївка 
Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 
Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Миколаївська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» 
Софіївської районної 

ради 
Дніпропетровської 

області 

Магіст
р а 

014 Середня освіта 
(Трудове навчання та 
технології) з  
додатковою 
предметною 
спеціальністю, 
спеціалізацією  
014 Середня освіта 
(Інформатика) 

1 



4. с. Миколаївка 
Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Миколаївська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» 
Софіївської районної 

ради 
Дніпропетровської 

області 

Магіст
р 

014 Середня освіта 
(Мова і література 
англійська) 

1 

5. смт Софіївка 
Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Софіївська 
центральна районна 
лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Магіст
р 

Лікар- офтальмолог 1 

6. смт Софіївка 
Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Софіївська 
центральна районна 
лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Магіст
р 

Лікар- невропатолог 1 

7. смт Софіївка 
Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Софіївська 
центральна районна 
лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Магіст
р 

Лікар акушер- 

гінеколог 

1 

8. смт Софіївка 
Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Софіївська 
центральна районна 
лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Магіст
р 

Лікар -нарколог 1 

9. смт Софіївка 
Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Софіївська 
центральна районна 
лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Магіст
р 

Лікар- ендокринолог 1 

10. смт Софіївка 
Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Софіївська 
центральна районна 
лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Магіст
р 

Лікар 
дерматовенеролог 

1 

11. смт Софіївка 
Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Софіївська 
центральна районна 
лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Магіст
р 

Лікар- лаборант 1 

12. смт Софіївка Комунальний заклад Магіст Лікар- терапевт 1 



Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 

«Софіївська 
центральна районна 
лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

р 

13. смт Софіївка 
Софіївського 
району 
Дніпропетров
ської області 

Комунальний заклад 
«Софіївська 
центральна районна 
лікарня» 
Дніпропетровської 
обласної ради» 

Магіст
р 

Лікар-педіатр 1 

 

 

 

Начальник відділу освіти 

Виконавчого комітету 

Софіївської селищної ради                                                   В.МАЗЕНКО 

 

 

Директор комунального підприємства 

 «Софіївська районна центральна лікарня»  
Дніпропетровської ДОР»                                                       С.ЛЕЙЧЕНК 


