
                                                                                 Додаток 2 

                                                                                 до наказу управління освіти, 

                                                                                 молоді та спорту Лиманської 

                                                                                 міської ради 

                                                                                 від 11.09.2018 № 544 

 

 

 

Порядок  

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади  керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти Лиманської міської ради 

Донецької області 

 

 

     Цей порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту 

кандидатів на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу загальної 

середньої освіти Лиманської міської ради Донецької області (далі – кандидат), як 

одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Положення «Про конкурс на 

посаду  керівника комунального закладу загальної середньої  освіти Лиманської 

міської ради Донецької області», затвердженого рішенням Лиманської міської ради 

від 19.07.2018р. №7/52-2289, наказу МОН України від 28.03.2018 № 281 «Про 

затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, 

комунального закладу загальної середньої освіти». 

 

І. Загальні положення 

1.1. Мета проведення  іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів. 

1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією, склад якої затверджується наказом 

керівника управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради. 

1.3. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням 

конкурсної комісії до іспиту не допускаються.  

1.4. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість 

іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю 

інформації про них, єдиними критеріями оцінки. 

 1.5. Проведення іспиту для кандидатів передбачає перевірку та оцінку їх 

знань  Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  нормативно-

правових  актів, що стосуються сфери освіти та Концепції Нової української школи.  

1.6. Перелік питань  тестування на знання законодавства та нормативно-правових 

актів у сфері освіти затверджується наказом начальника управління освіти, молоді та 

спорту Лиманської міської ради. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на 

нормах чинного законодавства України.  

1.7. Перелік питань тестування на знання законодавства, зразок ситуаційного 

завдання та критерії оцінювання розміщуються на сайті уповноваженого органу або 

засновника. 

1.8. Екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної комісії.  

1.9. До кожного білета включається три питання на перевірку знань нормативно-

правових актів, одне питання ситуаційне завдання, а також особиста презентація 

перспективного плану або програми розвитку закладу загальної середньої освіти.  

1.10. Кількість білетів має бути не менше 15.  



1.11. Процедура іспиту складається з етапів: 

• організаційна підготовка до іспиту; 

• складання іспиту та захист перспективного плану або програми розвитку закладу 

загальної середньої освіти; 

• оцінювання та підбиття підсумків іспиту; 

• визначення переможця конкурсу; 

• оприлюднення результатів конкурсу; 

 

ІІ. Організаційна підготовка до іспиту 

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма 

кандидатами на заміщення вакантної посади та членами конкурсної комісії.  

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання 

іспиту та забезпечує (за необхідності) технічні умови для захисту перспективного 

плану або програми розвитку закладу загальної середньої освіти. 

2.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, 

що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну 

підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати 

приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.  

 

IIІ. Складання іспиту 

3.1. Під час іспиту конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її 

засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. 

3.2. Іспит складається одночасно для усіх кандидатів.  

3.3. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються 

кандидату за його вибором.  

3.4. Іспит складається державною мовою.  

3.5. При підготовці відповідей на запитання білета кандидат здійснює записи на 

аркуші зі штампом управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради. 

Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я та по батькові кандидата, 

номер білета і питання, зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркуші 

ставиться підпис кандидата та дата складання іспиту. 

 3.6. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 1 

годиниу. 

 3.7. Захист перспективного плану або програми розвитку закладу загальної середньої 

освіти здійснюється кожним кандидатом окремо згідно черги, яка формується на 

підставі подання документів. Загальний час презентації не може перевищувати п’яти 

хвилин.  

 

ІV. Оцінювання знань кандидатів 

4.1. Знання кандидатів нормативно-правових актів оцінюється по п’яти бальній 

системі (кожне із трьох завдання оцінюється окремо): 

• П’ять балів - виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання 

нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти. 



• Чотири бали - виставляється кандидатам, які виявили ґрунтовні знання 

нормативно-правових актів, та достатньо володіють знаннями законодавства з 

питань освіти.  

• Три бали - виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених 

питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.  

• Два бали - виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття 

нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість 

помилок. 

• Один бал - виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у 

встановлений строк. 

4.2. Виконання кандидатів ситуаційних завдань, оцінюється по п’яти пунктам (за 

кожний виконаний пункт ставиться один бал в екзаменаційної відомості): 

• Розуміння даної ситуації 

• Доказовість даної ситуації 

• Логічність послідовності відповіді 

• Вміння робити висновки 

• Структурованість відповіді 

4.3. Особиста презентація перспективного плану або програми розвитку закладу 

загальної середньої освіти оцінюється окремо шляхом відкритого голосування членів 

комісії. Оцінка виставляється у формі  «зараховано» або «не зараховано».  

V. Підбиття підсумків іспиту 

 

5.1. Члени комісії в процесі іспиту заповняють екзамінаційну відомість (додаток 1 до 

Порядку) згідно з вимогами оцінювання прописаних у Порядку. 

5.2. Секретар комісії на підставі екзамінаційної відомості зведеної членами комісії 

іспиту заповнює підсумкову відомість (додаток 2 до Порядку). 

5.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і 

занесення загальної суми балів у підсумкову  відомість, форма якої наведена у 

(додатку 1) цього Порядку.  

5.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та 

документами конкурсної комісії у відповідальної особи за ведення кадрової роботи в 

управлінні освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради.  

5.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів більше 50 відсотків від 

максимальної   

суми балів, вважаються такими, що успішно склали іспит.  

5.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, 

вважаються такими, що не склали іспит.  

5.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною 

комісією для призначення на посаду. 

5.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для 

оскарження рішень конкурсної комісії. 

5.9. Спірні питання вирішуються головою конкурсної комісії. 



                                                                                    Додаток 3 

 до наказу управління освіти, 

                                                                                    молоді та спорту  

 Лиманської міської ради 

                                                                                    від 11.09.2018 № 544 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

 для перевірки знань Законів України «Про освіту», «Про 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» 

І. Питання на перевірку знання Закону України «Про освіту» 

1. Право громадян на освіту. 

2. Види освіти. 

3. Освіта осіб з особливими освітніми потребами. 

4. Інклюзивне навчання. 
5. Керівник закладу освіти. 

6. Колегіальні органи управління закладів освіти. 

7. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти. 

8. Права педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників. 

9. Обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників. 

10. Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти. 

11. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти. 

12. Організаційно-правовий статус закладів освіти. 

13.  Права і обов’язки засновника закладу освіти. 

14. Інституційний аудит –це. 

15. Категорії учасників освітнього процесу. 

IІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про загальну середню 

освіту» 

1. Завдання загальної середньої освіти. 

2. Статус закладу загальної середньої освіти. 

3. Наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти. 

4. Виховний процес у закладах загальної середньої освіти. 

5. Охорона та зміцнення здоров’я учнів (вихованців). 
6. Атестація педагогічних працівників. 

7. Повноваження закладу загальної середньої освіти. 

8. Матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти. 

9. Штатні розписи закладів загальної середньої освіти. 

10. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту. 

11. Заклад загальної середньої освіти. 

12. Навчальний рік та режим роботи закладу загальної середньої освіти. 

13. Педагогічне навантаження. 
14.  Поняття Державного стандарту загальної середньої освіти. 



15. Фінансово-господарська діяльність закладів загальної середньої освіти. 

 

ІІІ.  Питання на перевірку знання 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. 

1. Роль вчителя в Новій українській школі. 

2. Цикли початкової освіти в Новій українській школі. 

3. Формула Нової української школи. 

4. Структура Нової української школи. 

5. Мета Концепції Нової української школи. 

6. Строки реалізації Концепції Нової української школи. 

7. Законодавчі акти та їх роль у створенні Нової української школи. 

8. Принципи, на яких будується Нова українська школа та їх значення. 

9. Структура 12 - річної школи. 

10. Що таке інклюзивне освітне середовищє (Концепції Нової Української школи). 

11. Чого має навчати Нова українська школа. 

12. Принципи партнерства (Концепції Нової Української школи). 

13. Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН України 

від 06.10.2010 № 930). 

14. Право на освіту (ст. 53 Конституції України). 

15. Психологічний супровід освітнього процессу (Концепція Нової української 

школи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Додаток 4 

                                                                                    до наказу управління освіти, 

                                                                                    молоді та спорту Лиманської 

                                                                                    міської ради 

                                                                                    від 11.09.2018 № 544 

 

 

Перелік питань ситуаційних завдань  

1. До вас, як до керівника, зранку звернулася мама учня 5-го класу з наступною 

проблемою: класний керівник моєї дитини, замість того, щоб проводити уроки, 

постійно розмовляє по телефону. Викликайте її сюди і поговоримо. 

Проаналізуйте поведінку мами? 

Запропонуйте свій варіант розв’язання психолого-педагогічної ситуації? 

 

2. У п’ятому класі закладу загальної середньої освіти є учень, у якого певні проблеми 

з поведінкою. Вкотре батьки класу приходять до директора школи з проханням 

забрати учня з їхнього класу. При цьому зауважують, що, якщо так не станеться, то 

будуть скаржитися директору Департаменту освіти та науки.  

 

Якими мають бути подальші дії директора школи, щоб конструктивно 

вирішити проблему? 

3.  У педагогічному колективі вже неодноразово порушували питання необхідності 

загального обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Педагоги 

скаржилися, що адміністрація планує, їх ні про що не запитує, а вони лише 

виконують. Цього навчального року Ви вирішили запровадити колегіальний підхід до 

визначення пріоритетів роботи школи та складання змісту річного плану на 

наступний  навчальний рік. 

 

 Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на наступний 

навчальний рік. Доведіть її ефективність? 

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

до нової моделі управління людськими ресурсами в системі освіти? 

 

4.До директора школи звернулися батьки учениці 8 класу з тієї причини, що 

однокласник їхньої дочки виставив у соцмережі  відео, на якому зафіксоване її  

побиття іншими учнями.  

 

Якими мають бути дії директора у такому випадку? 

 

5. Кінець першого півріччя навчального року. Другий клас. Класовод працює з дітьми 

з першого класу на час відпустки по догляду за дитиною.. основної працівниці. 

Основна працівниця повідомляє про свій намір  перервати відпустку по догляду за 

дитиною і стати до роботи з січня місяця. Батьки звертаються до директора школи з 

проханням не міняти вчительку, тому що діти до неї звикли.  



 

                   Які дії директора школи? 

6.У одній із громад було запропоновано оптимізацію мережі шкіл. Так, надано такі 

обґрунтування. 

Для вирішення проблеми оптимізації мережі освітніх закладів і установ 

необхідно провести реструктуризацію мережі загальноосвітніх закладів, що 

забезпечить рівний доступ до освіти, профільне навчання в старшій школі, 

підвищення якості освіти за рахунок концентрації освітніх ресурсів. 

Освітня мережа повинна забезпечувати доступ до максимально широкого 

комплексу освітніх послуг. При цьому кількість тих чи інших освітніх закладів 

повинна відповідати реальним потребам у відповідних освітніх послугах. 

На сьогоднішній день проблемним питанням залишається те, що згідно з 

розрахунковою Формулою на одного учня, за якою здійснюється планування 

бюджетних видатків, із збільшенням малокомплектності закладів шкільної  освіти 85 

- 90 відсотків державних коштів направляється не на здійснення навчального процесу, 

а на утримання мережі шкіл. А ці кошти можна було б використати для покращення 

матеріально-технічної бази закладів шкільної освіти. 

У зв’язку з демографічною ситуацією, яка склалася в селах району, та малою 

наповнюваністю класів постала необхідність у створенні оптимальної мережі 

навчальних закладів. 

У рамках Закону України від 11.12.2015 № 3628 «Про внесення змін до 

деякил законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану  держави та 

удосконалення окремих положень соціальної політики)» «з 01 вересня 2016 року 

фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, кількість учнів у яких складає 

менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції не здійснюється». 

Станом на сьогоднішній день у ЗОШ І-ІІ ст. громади навчається 28 учнів, 

закінчує 9 клас 5 учнів. За прогнозами набір у 1 клас становитиме 4 учні. Отже, 

станом на 1 вересня у школі має навчатися 27 учнів. Така інформація є прогнозом. 

Наповнюваність школи з 1 вересня 2016 року може становити менше 25 учнів. 

Тому в рамках обмеженого фінансування планується реорганізація ЗОШ І-ІІ ст. 

шляхом пониження ступеня. 

Таким чином, у школі І ступеня буде навчатися 13 учнів, 1 2 - 1 4  учнів будуть 

здобувати освіту у школі сусіднього населеного пункту. 

Заплановано, що вчителі школи будуть забезпечені роботою у сусідніх 

навчальних закладах. 

Територіальну громаду не влаштувала така ситуація, тому вони звернулись до 

Вас з проханням допомогти. 

 

Обґрунтуйте своє бачення проблеми та можливий розвиток подій. 

         Підготуйте можливі варіанти вирішення проблеми 

 

7. Директор школи заходить до класу і бачить на дошці карикатуру на себе. Вона 

виразна, смішна, об’єктивна. Клас мовчки очікує реакції директора.  

Що має зробити  керівник закладу? 

8. Олена взяла щоденник, у який я тільки-но поставив середню оцінку, і, 

відвернувшись, змахнула сльозу. Розумію, вона, звісно ж, розраховувала на більше. 



Нелегко учитися в школі молодшому в сім’ї, якщо старший був учнем зразковим… 

Олена — третя дитина в родині. Дівчинка здібна, одна з кращих у класі. Але 

пам’ятають учителі старшу Іру. От була учениця. Олена переважно програє в 

порівнянні зі старшою сестрою. І здібності не ті, і завзятості характеру такої немає. 

Іншу на її місці хвалили б постійно. Але вчителі чекають від неї чогось більшого. 

Оцінки ставлять не найвищі. От і я поставив сьогодні Олені лише «задовільно», хоча 

іншому за відповідь, напевне, поставив би й більше. Я теж чекаю від дівчинки чогось 

такого… Вважають, що людина стає кращою і сильнішою, якщо від неї вимагають 

більшого, ніж вона робить…  

 

Чи вважаєте ви правильною цю педагогічну позицію вчителя?  

Чи правильні його підходи до оцінки праці дівчинки?  

           Опишіть свої психолого-педагогічні пошуки шляхів до дитини. 

 

9.До Вас, як до керівника закладу загальної середньої освіти, звернулися батьки з 

метою зарахування їхньої дитини у заклад освіти, керівником якого Ви є. 

 

Опишіть алгоритм зарахування дитини у заклад. Зазначте чи може керівник закладу 

відмовити у зарахуванні та на яких підставах? 

 

10. Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10  класу (всього 

у класі - 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію 

Петрівну, а Юлію Іванівну. ( у минулому році на паралелі було три дев’ятих 

класи, при формуванні десятих класів  стало два і зміна класних керівників була 

неминучою).  

 

Якими мають бути дії директора школи? 

11. Молодий педагог не вийшов на роботу без попередження адміністрації, 

знаходився поза зоною досяжності мобільного зв’язку. Наступного дня прибув 

на роботу живий - здоровий. 

 

 Дії директора школи? 

 

12. Завуч школи, вчитель історії, 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 . 

 

Чи правильно буде одразу після покарання заохочувати і визнавати заслуги 

підлеглого? 

 

13. 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.  

Дії директора у такій ситуації? 

 

14. У дівчинки зіпсувалися взаємини з класним керівником. На її уроках Оля не 

відповідає, на спроби з’ясувати ситуацію говорить грубощі або вперто мовчить. 

Прохання і вимоги не виконує, порушує дисципліну, причому робить це 

демонстративно, підкреслюючи свою неповагу до вчительки.  

Що б ви порадили вчительці? 

 

15. Делегація від батьків другокласників звернулась до директора школи з 

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

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

дітей. Поводяться категорично, обіцяють звернутися до органів управління 

освітою, міської влади.  Які дії директора школи



 


