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Брошнів-Осада - 2020 



1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на 

посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Брошнів-

Осадської селищної ради ОТГ. 

2. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка 

є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту 

ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної 

роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних 

закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного 

здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла 

конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до  Закону 

України «Про повну загальну середню освіту». 

  3.  Керівник комунального закладу загальної середньої освіти 

обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно 

до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та положення 

про конкурс, затвердженого засновником або уповноваженим ним органом 

(посадовою особою). 

4. Конкурс складається з таких етапів: 

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження 

складу конкурсної комісії; 

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу; 

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у 

конкурсі; 

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим 

законодавством вимогам; 

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі; 

          6) ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, 

його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування 

закладу; 

7) проведення конкурсного відбору; 

8) визначення переможця конкурсу; 

9) оприлюднення результатів конкурсу. 

5.  Рішення про проведення конкурсу на посаду керівника  закладу 

загальної середньої освіти приймає  Брошнів-Осадська  селищна рада ОТГ    

або уповноважений нею орган (посадова особа) (далі - засновник): 

- одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу 

загальної середньої освіти; 

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового 

договору, укладеного з керівником  закладу загальної середньої освіти; 

- не пізніше  десяти робочих днів з дня дострокового припинення 

(прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з 

керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання 

попереднього конкурсу таким, що не відбувся. 

6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті  

Брошнів-Осадської  селищної ради ОТГ   та веб-сайті закладу загальної 

середньої освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня 

прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити: 

-  найменування і місцезнаходження закладу; 



-  найменування посади та умови оплати праці; 

- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу загальної середньої освіти 

відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»; 

-  вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для 

участі у конкурсі; 

-  дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та 

тривалість; 

- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, 

яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи 

для участі у конкурсі. 

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить 

чинному законодавству. 

7. Для проведення конкурсу засновник формує та затверджує 

конкурсну комісію чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на 

паритетних засадах входять представники: 

- засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати 

відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше 

однієї особи від однієї фракції чи групи); 

- відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу 

центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти 

(державні службовці); 

- інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників 

закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної 

(міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також 

експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо). 

        До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка: 

- визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна 

дієздатність якої обмежена; 

- має судимість або на яку протягом останнього року накладалося 

адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення; 

- відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" є близькою 

особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів. 

         У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати 

участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, 

на посаду керівника якого оголошено конкурс. 

          Члени конкурсної комісії зобов’язані:  

- брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку 

денного;  

- заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених 

цією статтею, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.            

         Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не 

менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає 

рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного 

розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. 

          Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який 

підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та 



оприлюднюється на офіційному вебсайті засновника протягом наступного 

робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії. 

        Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, 

об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, 

доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної 

комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу. 

Для проведення кожного конкурсу створюється нова конкурсна 

комісія. При повторному оголошенні конкурсу повноваження комісії 

зберігаються. 

         Засідання комісії проводить голова, за його відсутності заступник 

голови. 

8.  Для участі у конкурсі подають такі документи: 

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних 

даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 

(додаток 1, 2); 

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); 

- копію паспорта громадянина України; 

- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною 

частиною)  не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста); 

-документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою; 

-копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на момент 

їх подання; 

- довідку про відсутність судимості (на день подання документів); 

-довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного 

огляду; 

- мотиваційний лист, складений у довільній формі. 

         Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її 

професійні та/або моральні якості. 

          Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає 

уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії (через 

уповноважену особу) у визначений в оголошенні строк, що може становити 

від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про 

проведення конкурсу. 

          Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає 

особі, яка їх подає. 

9. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання 

документів для участі в конкурсі конкурсна комісія: 

- перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством 

вимогам; 

- приймає рішення про допущення/недопущення до участі у конкурсі; 

- оприлюднює на веб-сайті засновника перелік осіб, яких допущено до участі 

у конкурсному відборі (далі - кандидати). 

          До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які: 

- не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти 

відповідно до цього Закону; 

- подали не всі документи, визначені  для участі в конкурсі; 



- подали документи після завершення строку їх подання. 

10. Засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення 

кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом 

та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів 

до початку проведення конкурсного відбору. 

11. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за 

результатами: 

1) тестової перевірки знань у письмовій формі  на знання законодавства 

України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових 

актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р.  

2) перевірки професійних компетентностей  шляхом письмового вирішення 

ситуаційного завдання; 

3)  публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного 

плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання 

відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної 

презентації. 

12. Іспит складається з двох етапів: 

 І етап 
- тестова перевірка знань -  30 питань (визначені комісією відповідно до 

пункту 11 Положення) (додаток 3); 

-  ситуаційне завдання із  питаннями до нього ( визначене комісією, 

однакове для всіх конкурсантів) (додаток 4).  

            Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як 

1 год 20 хвилин. 

           Варіанти відповідей на тестові питання оприлюдненню не підлягають. 

           Під час проведення тестування його учасникам забороняється 

користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли 

використання додаткових електронних приладів становить розумне 

пристосування), підручниками, навчальними посібниками, іншими 

матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення 

зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження 

конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми 

членами конкурсної комісії. 

            Секретар комісії ( Секретар) перед початком тестування видає 

кожному кандидату конверт з бланком за формою для заповнення 

кандидатом своїх персональних даних. Після чого кандидат обирає собі 

тестове завдання. 

            Варіанти тестових завдань заздалегідь пакуються в конверт та 

пропонуються кандидатові на його вибір, пакети відкривається в присутності 

членів конкурсної комісії. 

            Ключі правильних відповідей пакуються в інший конверт та 

передаються  членам конкурсної комісії перед перевіркою тестових завдань. 



           Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, кандидат 

пакує в один конверт бланк з відповідями, а у другий - заповнений бланк з 

персональними даними та повертає обидва конверти секретареві. 

           Секретар присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями на 

тестові питання та із заповненим бланком персональних даних кандидата.    

           Виставлення Секретарем номера конвертів здійснюється за відсутності 

кандидата у приміщенні, в якому проходило тестування та не озвучується 

членам конкурсної комісії. 

            Після отримання від усіх кандидатів конвертів Секретар передає 

конверти з відповідями на тестові питання членам конкурсної комісії для 

визначення результатів тестування, а конверти з персональними даними 

кандидатів залишаються у нього.  

           Кожне питання тесту повинно передбачати чотири варіанти відповіді, 

один з яких є правильним та оцінюється в один бал. 

          Результат перевірки  професійних компетентностей щодо вирішення 

ситуаційних завдань оцінюється у два бали за такою системою: 

-2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть 

питання; 

-1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно; 

-0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на жодне питання. 

         Бали учасника заносяться до відомості (додаток 5). Якщо учасник 

конкурсу не набирає 50% ( 16 балів ) на першому етапі конкурсу, до 

наступного етапу не допускається. 

ІІ етап 
          Публічна та відкрита презентація кандидатом перспективного плану 

розвитку закладу загальної середньої освіти  проходить за наступним 

регламентом: 

- виступ кандидата – до 20 хв.; 

- запитання та обговорення –  до 20 хв. 

          Оцінювання проводиться за чотирма критеріями: 

- ступінь володіння змістом презентованого перспективного плану розвитку 

закладу загальної середньої освіти; 

-   культура мовлення й поводження в дискусії; 

-   повнота й адекватність відповідей на питання; 

-   продемонстрований рівень спеціальних психолого-педагогічних знань.           

         Результат представлення презентації оцінюється у 2 бали за такою 

системою: 

- 2 бали виставляється кандидату за повне розкриття питання перспективного 

плану розвитку закладу загальної середньої освіти та всі повні, вичерпні 

відповіді на питання; 

- 1 бал за часткове розкриття перспективного плану розвитку закладу 

загальної середньої освіти та половину вичерпних відповідей на поставлені 

питання; 

- 0 балів за нерозкриту перспективу розвитку закладу загальної середньої 

освіти та відсутність повних, вичерпних відповідей на питання.  



      Презентація проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, 

досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної 

компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків. 

      Під час презентації не ставляться запитання щодо політичних поглядів, 

релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального 

походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні. 

Визначення результатів презентації здійснюється кожним членом Комісії 

індивідуально та фіксується у відомості про результати презентації  (додаток 

6,7 ). 

13.  Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах, 

які визначаються, як сума балів за тестові завдання та середнє арифметичне 

значення індивідуальних оцінок. 

14.  Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання 

балів за кожен етап конкурсу, проставлених членами конкурсної комісії у 

зведеній відомості за іспит на знання законодавства, вирішення ситуаційного 

завдання та презентацію перспективного плану. 

15.  Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за 

допомогою якого визначається переможець конкурсу (додаток 8 ). 

16.  Перелік питань та форма перевірки знання законодавства 

(письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та 

критерії оцінювання тестувань і завдань оприлюднюються на веб-сайті 

засновника.  

17. Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та за 

можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим 

оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого 

дня з дня його проведення. 

      Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня 

його оголошення. 

18.  Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення 

конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс 

таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті 

засновника. 

19.   Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо: 

- відсутні заяви про участь у конкурсі; 

- до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата; 

- жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу. 

       У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний 

конкурс. 

20. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу 

засновник призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним 

строковий трудовий договір. 

       Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати 

посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону 

України «Про повну загальну середню освіту». 

21.Трудовий договір укладається на шість років на підставі рішення 

конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий 



трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути 

продовжені на невизначений строк.   

       З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної 

середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. 

Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за 

умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії 

відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без 

проведення конкурсу. 

        Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної 

середньої освіти більше, ніж два строки підряд. До першого шестирічного 

строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника 

закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше. 

22. Керівник закладу загальної середньої освіти звільняється з посади у 

зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно 

до вимог законодавства та умов укладеного трудового договору.                       

       Припинення трудового договору з керівником  комунального закладу 

загальної середньої освіти у зв’язку із закінченням строку його дії або його 

дострокове розірвання здійснюється відповідною посадовою особою 

засновника (головою відповідної ради) або керівником уповноваженого ним 

органу (структурного підрозділу з питань освіти) з підстав та у порядку, 

визначених законодавством про працю. 

         Підставами для дострокового звільнення керівника закладу загальної 

середньої освіти, які повинні бути передбачені у трудовому договорі, є: 

- порушення вимог Закону України «Про загальну середню освіту» щодо 

мови освітнього процесу; 

- порушення вимог статей 30 і 31 Закону України "Про освіту"; 

- порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке 

набрало законної сили; 

- систематичне неналежне виконання інших обов’язків керівника, визначених 

Законом України «Про загальну середню освіту»; 

- неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених 

під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду 

(контролю). 

23. Всі інші неврегульовані або не визначені даним Положенням 

питання вирішуються колегіально на засіданні конкурсної комісії. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

 
  

Конкурсній комісії __________________ 
                                                (найменування) 

  
___________________________________ 

  
  

___________________________________ 
  
  

__________________________________, 
  

(прізвище, ім’я та по батькові кандидата в Р. в.) 

 

 
  

який (яка) проживає за адресою: _______ 

 
  

__________________________________, 

 
  

номер телефону ____________________ 

   

  

ЗАЯВА 

  

  
  

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

  

                                            
  

  
  

  
  

  
  

“___” __________ 20___ р.                                                                              __________ 
  

                                                                                                                                      підпис 

 

 



 

                                                                                                                                   

Додаток 2 
 

ЗГОДА 

на обробку персональних даних 
 

Я,____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові) 

___ ______________ 19__ року народження, паспорт серія ________ № _____________, 

 

виданий__________________________________________________________________ 

 

відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" з метою ведення бази 

персональних даних, забезпечення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог 

законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а 

також з питань реалізації визначених законодавством прав та обов'язків у сфері трудових 

правовідносин даю згоду на: 

обробку моїх персональних даних з первинних джерел, зокрема відомостей про 

освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, 

підвищення кваліфікації, паспортних даних, даних про нагороди, відомостей про 

декларування доходів, зобов'язання фінансового характеру, про майновий стан щодо себе 

та членів своєї сім'ї (для державного службовця і особи, яка претендує на зайняття посади 

державного службовця), автобіографічних даних, відомостей про трудову діяльність, 

особистих відомостей (вік, стать, родинний стан, склад сім'ї тощо), відомостей про 

зареєстроване або фактичне місце проживання, про перебування на військовому обліку, 

даних щодо стану здоров'я в межах, визначених законодавством, щодо періоду надання 

відпусток, щодо підтвердження права на пільги, встановлені законодавством, щодо 

реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, 

ідентифікаційних даних в електронному вигляді (біографічні довідки, номери телефонів), 

запису зображення (фото); 

використання персональних даних, що передбачає будь-які дії володільця 

персональних даних з обробки таких даних, їх захисту, а також дії з надання часткового 

або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з 

персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних даних чи 

відповідно до закону (стаття 10 зазначеного Закону); 

поширення персональних даних, що передбачає дії з передачі відомостей про 

фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону); 

доступ до персональних даних третіх осіб, що здійснюється відповідно до цієї згоди 

або вимог закону (стаття 16 зазначеного Закону). 

Зобов'язуюся у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк 

уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення 

моїх персональних даних. 

 

 

___ ____________ 20__ р.                                                               _________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                       (підпис) 

 

 



 

Додаток 3 

Перелік питань 

для перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів  

у сфері освіти кандидатів на посаду керівника комунального закладу 

загальної середньої освіти Брошнів-Осадської ОТГ 

 

1. Право громадян на освіту (ст.53 Конституції України). 

2. Мова освіти (ст. 7 Закону України «Про освіту»). 

3. Види освіти (ст. 8 Закону України «Про освіту»). 

4. Форми здобуття освіти (ст. 9 Закону України «Про освіту»). 

5. Рівні повної загальної середньої освіти (ст. 10 Закону України «Про 

освіту»). 

6. Інклюзивне навчання (ст. 20 Закону України «Про освіту»). 

7. Управління закладом освіти (ст. 24 Закону України «Про освіту», ст.39 

Закону України «Про загальну середню освіту»). 

8. Керівник закладу освіти (ст. 26 Закону України «Про освіту»). 

9. Громадське самоврядування в закладі освіти (ст. 26 Закону України «Про 

освіту»). 

10. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (ст. 30 Закону 

України «Про освіту»). 

11. Моніторинг якості освіти (ст. 48 Закону України «Про освіту»). 

12. Сертифікація педагогічних працівників (ст. 51 Закону України «Про 

освіту»). 

13. Права та обов'язки здобувачів освіти, батьків здобувачів освіти, 

педагогічних працівників (ст. 53, 54, 55 Закону України «Про освіту»). 

14. Зарахування учнів (ст.18 Закону України «Про загальну середню освіту»). 

15. Наповнюваність класів загальної середньої освіти. 

16. Профільна середня освіта. 

17. Єдина державна електронна база з питань освіти (ст. 74 Закону України 

«Про освіту»). 

18 Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої 

освіти (ст.9 Закону України «Про загальну середню освіту»). 

19. Поняття опорного навчального закладу, філії, освітнього округу. 

20. Педагогічні працівники (ст.24 Закону України «Про загальну середню 

освіту»). 

21. Педагогічне навантаження (ст. 25 Закону України «Про загальну середню 

освіту») 

22 Державний стандарт загальної середньої освіти (ст.30,31,32 Закону 

України «Про загальну середню освіту»). 

23. Управління охороною праці у закладі освіти (ст. 13 Закону України «Про 

охорону праці»). 

24. Атестація педагогічних працівників (Наказ МОН України від 06.10.2010 

№ 930). 

25. Академічна свобода вчителя. 



26. Ведення ділової документації у ЗЗСО. 

27. Основні принципи планування роботи ЗЗСО. 

28. Ключові компетентності за Концепцією «Нова українська школа» 

29. Модель випускника за Концепцією «Нова українська школа» 

30. Етапи реформи упровадження Нової української школи (Концепція Нової 

української школи). 

31. Структура Нової Української школи (Концепція Нової української 

школи). 

32. Нове освітнє середовище (Концепція Нової української школи). 

33. Очікувані результати реалізації Концепції «Нова українська школа» 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток 4 

Перелік ситуаційних завдань 

для  кандидатів на посаду керівника комунального закладу загальної 

середньої освіти  Брошнів-Осадської ОТГ 

 

Ситуація 1 

Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 16 учнів 10 класу 

(всього у класі - 29 учнів) і просять призначити класним керівником не 

Світлану Петрівну, а Ольгу Іванівну (у минулому році на паралелі було три 

дев'ятих класи, а при формуванні десятих класів стало два і зміна класних 

керівників була неминучою).  

1. Якими мають бути дії директора? 

 
 

Ситуація 2 

Делегація від батьків третьокласників звернулась до директора школи з 

проханням перевести у інший клас учня, який порушує дисципліну, обзиває 

дітей. Мотивують свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров’я 

своїх дітей. Поводяться категорично, обіцяють звернутися до органів 

управління освітою, місцевої  влади.  

1.Які дії директора школи? 
 

Ситуація 3 

Заступник директора школи, вчитель математики, не підготував вчасно 

важливі документи, чим створив несприятливу ситуацію у роботі і отримав 

догану за недобросовісне виконання обов’язків. У той же час стає відомо, що 

його учень здобув перемогу на олімпіаді всеукраїнського рівня. 

1.Чи правильно буде одразу після покарання заохочувати і визнавати заслуги 

підлеглого? 

 
 

Ситуація 4 

Педагогічному колективу школи потрібно визначитись з учасниками 

міського етапу конкурсу «Учитель року». До директора школи звертається 

голова профкому закладу і намагається довести, що потрібно відгородити 

педагогів від подібних конкурсів, тому що це трата часу і здоров’я педагога. 

А перед директором школи управління освіти поставило чітке завдання - 

підготувати учасників конкурсу. 

1. Які  дії директора у такій ситуації. 
 

Ситуація 5 

До директора школи звернулися батьки учениці 9 класу з тієї причини, що 

однокласник їхньої дочки виставив у соцмережі відео, на якому зафіксоване 

її побиття іншими учнями.  

1. Якими мають бути дії директора у такому випадку? 



 

Ситуація 6 

Під час проведення уроку фізичної культури травмувався учень. Визначте дії 

керівника з дотриманням вимог нормативних документів з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності. 

 

Ситуація 7 

У педагогічному колективі неодноразово порушували питання 

необхідності обговорення проекту річного плану закладу освіти. Педагоги 

скаржилися, що адміністрація сама планує, не цікавиться думкою колективу, 

який має цей план виконувати. Цього навчального року Ви вирішили 

запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та 

складання річного плану на наступний  навчальний рік. 

 

1. Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на 

наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність. 

2. У чому, на Вашу думку, полягає роль керівника як управлінця персоналом 

відповідно до нової моделі управління людськими ресурсами в системі 

освіти? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          Додаток 5 

Зведена відомість кількості балів,  

отриманих кандидатом  на посаду  

керівника комунального закладу загальної середньої освіти  

Брошнів-Осадської ОТГ 

 за виконання завдань І етапу конкурсу 
 

Прізвище, ім’я та по 

батькові кандидата 

Види оцінювання Вимоги  Бал 

Кандидат № 1 Тест 
знання 

законодавства 
  

Ситуаційне  завдання 

 

з’ясування 

спроможності 

кандидатів 

використовувати 

свої знання та 

досвід під час 

виконання 

посадових 

обов’язків шляхом 

оцінки 

відповідності 

професійної 

компетентності та 

професійних знань 

кандидата 

встановленим 

вимогам 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума балів    

 

Голова комісії ____________                             ____________________________________ 

                                 (підпис)                                              ( П.І.П.) 

Заступник голови комісії ____________           _____________________________________ 

                                            (підпис)                                    ( П.І.П.)                   



Члени комісії                 ____________           _______________________________________ 

                                           (підпис)                                     ( П.І.П.) 

                               ____________          ________________________________________ 

                                       (підпис)                                    ( П.І.П.) 

                            ____________           _________________________________________ 

                                  (підпис)                                        ( П.І.П.) 

                           ____________            _________________________________________ 

                                 (підпис)                                      ( П.І.П.) 

                           ____________            _________________________________________ 

                                 (підпис)                                     ( П.І.П.) 

Секретар комісії         ____________             _________________________________________ 

                                  (підпис)                                     ( П.І.П) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          Додаток 6 

Відомість кількості балів, отриманих кандидатом  на посаду  

керівника комунального закладу загальної середньої освіти  

Брошнів-Осадської ОТГ за презентацію   

перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти 
 

Прізвище, ім’я та по 

батькові кандидата 
Вимоги Оцінка члена комісії 

    Кандидат № 1 оцінка відповідності досвіду, 

досягнень, компетенції, особистих 

якостей вимогам до професійної 

компетентності кандидата та до 

відповідних посадових обов’язків 

  

 

 

Член комісії                 ____________           _______________________________________ 

                                           (підпис)                                     ( П.І.П.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                                   



          

   Додаток 7 

Зведена відомість кількості балів,  отриманих кандидатом  на посаду  

керівника комунального закладу загальної середньої освіти  

Брошнів-Осадської ОТГ за виконання завдань ІІ етапу конкурсу 

Прізвище, ім’я та по батькові 

кандидата 
Оцінка 

члена 

комісії 

№ 1 

Оцінка 

члена 

комісії 

№ 1 

Оцінка 

члена 

комісії 

№ 1 

Оцінка 

члена 

комісії 

№ 2 

Оцінка 

члена 

комісії 

№ 1 

Оцінка 

члена 

комісії 

№ 3 

Оцінка 

члена 

комісії 

№ 4 

Оцінка 

члена 

комісії 

№ 5 

Середній 

бал 

Кандидат № 1                

Кандидат № 2                

Кандидат № 3                

Кандидат № 4                

Кандидат № 5   
             

Кандидат № 6                 

 

Голова комісії ____________                             ____________________________________ 

                                 (підпис)                                              ( П.І.П.) 

Заступник голови комісії ____________           _____________________________________ 

                                            (підпис)                                    ( П.І.П.)                   

Члени комісії                 ____________           _______________________________________ 

                                           (підпис)                                     ( П.І.П.) 

                               ____________          ________________________________________ 

                                       (підпис)                                    ( П.І.П.) 

                            ____________           _________________________________________ 

                                  (підпис)                                        ( П.І.П.) 

                           ____________            _________________________________________ 

                                 (підпис)                                      ( П.І.П.) 

                           ____________            _________________________________________ 

                                 (підпис)                                     ( П.І.П.) 

Секретар комісії          ____________             _________________________________________ 

                                  (підпис)                                     ( П.І.П) 



 

Додаток 8 

Підсумковий рейтинг результатів конкурсного відбору,   

отриманих кандидатом  на посаду  

керівника комунального закладу загальної середньої освіти  

Брошнів-Осадської ОТГ  
 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Загальна кількість балів Рейтинг 

      

      

      

      

   

      

 

Голова комісії ____________                             ____________________________________ 

                                 (підпис)                                              ( П.І.П.) 

Заступник голови комісії ____________           _____________________________________ 

                                            (підпис)                                    ( П.І.П.)                   

Члени комісії                 ____________           _______________________________________ 

                                           (підпис)                                     ( П.І.П.) 

                               ____________          ________________________________________ 

                                       (підпис)                                    ( П.І.П.) 

                            ____________           _________________________________________ 

                                  (підпис)                                        ( П.І.П.) 

                           ____________            _________________________________________ 

                                 (підпис)                                      ( П.І.П.) 

                           ____________            _________________________________________ 

                                 (підпис)                                     ( П.І.П.) 

Секретар комісії         ____________             _________________________________________ 

                                  (підпис)                                     ( П.І.П) 



 

 

 


