
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

02.10.2019                                                                                              № 189 
 

Про конкурсний відбір на заміщення посади керівника Пирятинського ліцею 

Пирятинської міської ради Полтавської області  

 

Відповідно до статей 32, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, Закону України „Про освіту“, Положення про призначення на 

посаду та звільнення з посади керівників закладів загальної середньої освіти 

Пирятинської міської ради,  затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради від 23.01.2019 № 31, з метою проведення 

конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника Пирятинського 

ліцею Пирятинської міської ради Полтавської області: 

1. Утворити конкурсну комісію з відбору кандидатур на заміщення 

посади керівника Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради Полтавської 

області (додаток 1). 

2. Затвердити перелік питань для перевірки знання законодавства – 

письмового тестування (додаток 2). 

3. Затвердити зразок ситуаційного завдання для перевірки професійних 

компетентностей кандидата на заміщення посади керівника Пирятинського 

ліцею  (додаток 3). 

4.  Затвердити критерії оцінювання тестування на знання законодавства 

України у сфері загальної середньої освіти, ситуаційного завдання та 

презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти 

(додаток 4). 

5. Відділу персоналу та організаційної роботи виконкому міської ради 

(Мілюта О.А.): 

1) оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на посаду 

директора Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради Полтавської 

області на веб-сайті Пирятинської міської ради 04 жовтня 2019 року; 

2) забезпечити прийом документів від претендентів на посаду директора 

Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради Полтавської області з 04 по  

25 жовтня 2019 року. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконкому міської ради Кочур Л.В. 

 

 

Міський  голова                                                          О.РЯБОКОНЬ 



Додаток 1  

розпорядження  

міського голови 

02.10.2019 № 189 

 

Склад конкурсної комісії  

з відбору кандидатур на заміщення посади керівника  

Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради Полтавської області 

 

  

Шикеринець 

Ігор Станіславович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради,  

голова Комісії 

   

Зуєв  

Сергій Вікторович 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

міської ради, заступник голови Комісії 

 

Мілюта  

Оксана Анатоліївна 

 

 

- 

 

начальник відділу персоналу та 

організаційної роботи виконкому міської 

ради, секретар Комісії 

 

члени конкурсної комісії: 

 

Горбачов 

Олександр Васильович 

 

 

 

Захарченко  

Тамара Миколаївна 

 

 

Кеда 

Світлана Юріївна 

 

Клітко 

Ніна Вікторівна 

 

Кошова  

Євгенія Олегівна 

 

Пʼятак  

Сергій Миколайович 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

голова постійної комісії міської ради з 

питань освіти, культури, молоді, фізичної 

культури, охорони здоров’я та соціального 

захисту Пирятинської міської ради 

 

заступник голови ради Пирятинського ліцею 

Пирятинської міської ради Полтавської 

області 

 

начальник фінансового управління міської 

ради 

 

член виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради  

 

начальник відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради 

 

голова первинної профспілкової організації 

Пирятинського ліцею Пирятинської міської 

ради Полтавської області 



Рябко  

Олена Михайлівна 

 

- заступник директора з навчально-виховної 

роботи Пирятинського ліцею Пирятинської 

міської ради Полтавської області 

 

Соловйов  

Руслан Юрійович 

 

 

- 

 

 

 

начальник юридичного відділу виконкому 

міської ради 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради                                 

          

                                  

 

                                     

                                     Л.В.Кочур 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

розпорядження  

міського голови 

02.10.2019 № 189 

 

Перелік  питань для перевірки знання законодавства 

 

1. Хто  має право на освіту в Україні? 

2. Яка освіта в Україні є обовʼязковою? 

3. Яке визначення  стандарту освіти відповідно до Закону України „Про 

освіту“? 

4. Як  розробляються стандарти освіти? 

5. Які умови оприлюднення стандартів освіти? 

6. Що є основою для розроблення освітньої програми? 

7. Які структурні компоненти містить освітня програма? 

8. Які освітні програми можуть використовувати заклади освіти? 

9. Як  розробляються освітні програми відповідно до Закону України 

„Про освіту“? 

10. Що таке наскрізні освітні програми? 

11. Які  особливості  освітніх програми для осіб з особливими освітніми 

потребами? 

12. Яка з компетентностей не належить до ключових компетентностей, 

згідно з Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87? 

13. Які  ключові компетентності, визначені у Державному стандарті 

початкової освіти,  затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 

21.02.2018 № 87. 

14. Чи передбачено можливість інтеграції різних освітніх галузей у 

Державному стандарті початкової освіти? 

15. Чи є інваріантний складник Базового навчального плану обов’язковим 

для всіх закладів загальної середньої освіти? 

16. Ким розподіляється варіативний складник базового навчального 

плану? 

17.  Які освітні програми можуть використовувати заклади загальної 

середньої освіти? 

18. У якій формі проводиться Державна підсумкова атестація здобувачів 

освіти згідно з Державним стандартом початкової освіти? 

19. Відповідно до  Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа“ на період до 

2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

14.12.2016 № 998, кому належить центральне місце в системі освіти?  

20. На яких засадах працює Нова українська школа  відповідно до 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 



середньої освіти „Нова українська школа“ на період до 2029 року, схваленою 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998?  

21. Яка роль учителя в Новій українській школі відповідно до  Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

„Нова українська школа“ на період до 2029 року, схваленою розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998? 

22. На які цінності має орієнтуватися виховний процес згідно з 

Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти „Нова українська школа“ на період до 2029 року, схваленою 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998? 

23. Які принципи педагогіки партнерства визначені Концепцією реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова 

українська школа“ на період до 2029 року, схваленою розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998? 

24. У скільки етапів, відповідно до Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська 

школа“ на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 14.12.2016 № 998,  планується проведення  реформування загальної 

середньої освіти вУкраїні?  

25. Відповідно до законодавства, хто може здійснювати управління 

закладом освіти? 

26. У якому закладі загальної середньої освіти відповідно до Закону 

України „Про загальну середню освіту“ здобувається базова середня? 

27. Які  рівні відповідно до Закону України „Про освіту“ має повна 

загальна середня освіта?  

28. Що таке  автономія закладу освіти відповідно до Закону України „Про 

освіту“? 

29. Які  види автономії  закладу освіти відповідно до Закону України 

„Про освіту“? 

30. Які умови затвердження статуту закладу загальної середньої освіти 

відповідно до  Закону України „Про загальну середню освіту“? 

31. Відповідно до Закону України „Про освіту“, хто зобов’язаний 

забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на 

відповідному рівні освіти під час ліквідації закладу освіти? 

32. Для чого потрібно, відповідно до Закону України „Про освіту“,  

забезпечувати на веб-сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності – на  веб-

сайтах засновників) відкритий доступ до інформації та документів закладу 

освіти? 

33. Які умови й терміни оприлюднення інформації та документів 

відповідно до Закону України „Про освіту“, якщо вони не віднесені до категорії 

інформації з обмеженим доступом? 

34. У якому статусі не може діяти заклад освіти як суб’єкт 

господарювання? 

35. За чиєю ініціативною створюються органи громадського 

самоврядування закладу освіти  відповідно до Закону України „Про освіту“? 



36.  Яке визначення державно-громадського управління у сфері освіти 

відповідно до Закону України „Про освіту“? 

37.  Яке визначення органів громадського самоврядування у сфері освіти 

відповідно до Закону України „Про освіту“?  

38. Чий дозвіл необхідний для здійснення громадського нагляду 

(контролю)? 

39. Які є суб’єкти громадського нагляду (контролю)? 

40. Хто здійснює збір первинної статистичної інформації у сфері освіти та 

її оброблення?  

41. Що таке конфіденційна інформація відповідно до Закону України 

„Про доступ до публічної інформації“? 

42. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень відповідно до Закону України „Про 

запобігання корупції“? 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради                                 

          

                                  

 

                                   Л.В.Кочур 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3  

розпорядження  

міського голови 

02.10.2019 № 189 

 

Зразок ситуаційного завдання 

для перевірки професійних компетентностей кандидата  

на заміщення посади керівника Пирятинського ліцею 

 

 

У педагогічному колективі неодноразово виникало питання щодо 

необхідності обговорення проєкту річного плану закладу освіти. Педагоги 

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

який буде 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? 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради                                 

          

                                  

 

                                   Л.В.Кочур 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4  

розпорядження  

міського голови 

02.10.2019 № 189 

 

Критерії  оцінювання 

тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, 

ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу  

 

І. Тестування 

1. Тестування містить 20 тестових завдань, які формуються із загального 

переліку питань, що містить  42 питання. 

2. Кожне тестове завдання передбачає чотири варіанти відповідей, лише 

одне з яких є правильним. 

3. Тестування проходить письмово, не довше 20 хвилин, у присутності 

членів комісії.  

4. Після складання тестування на знання законодавства кандидат 

підписує та проставляє дату вирішення тестових завдань. 

5. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, 

проводиться оцінювання за такими критеріями:  

1)  один бал надається за правильну відповідь; 

2)  нуль балів – за неправильну відповідь. 

6. Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за 

підсумками тестування, становить 20. 

7. Кандидати, які за результатами тестування набрали 14 і менше балів, 

не допускаються до вирішення ситуаційного завдання та презентації 

перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти. 

8. Кандидати, які набрали 15 і більше балів, допускаються до вирішення 

письмового ситуаційного завдання. 

 

ІІ. Ситуаційні завдання 

Розв’язання ситуаційних завдань проводиться з метою 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, 

зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та 

змістом роботи на посаді директора загальноосвітнього навчального закладу. 

1. Ситуаційне завдання виконується письмово, державною мовою, не 

довше 15 хвилин.  

2. Перед вирішенням ситуаційного завдання обовʼязково вказуються 

прізвище, імʼя та по батькові кандидата. Після підготовки відповідей на аркуші 

проставляються підпис кандидата та дата виконання ситуаційного завдання. 

4. Оцінювання письмових відповідей здійснюється за 3-бальною 

шкалою, де: 



3 бали – виявлені глибокі знання, уміння та професійна  компетентність; 

ситуація розв’язана у межах вимог чинних нормативно-правових актів без 

можливого розвитку конфліктної ситуації; 

2 бали – кандидат має знання та уміння, професійну компетентність; 

ситуація розв’язана, проте учасник демонструє незнання окремих нормативно-

правових актів, що стосуються ситуації; розвиток конфліктної ситуації не 

передбачається; 

1 бал – кандидат має мінімальні знання та низький рівень професійної 

компетентності; хід розв’язання ситуації спонукає до розвитку конфлікту, є 

ознаки порушення нормативно-правових актів; 

0 балів – учасник не орієнтується у можливих шляхах розвитку 

конфліктної ситуації. 

5. Підбиття підсумку тестування та вирішення ситуаційного завдання 

здійснюється шляхом додавання балів за тестування кандидатів, допущених до 

вирішення ситуаційного завдання, та балів за вирішення ситуаційного завдання.  

6. З результатами оцінювання тестування та вирішення ситуаційного 

завдання конкурсна комісія ознайомлює кандидата. 

 

ІІІ. Презентація перспективного плану розвитку закладу загальної 

середньої освіти 

Кожен кандидат публічно та відкрито презентує державною мовою 

перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти. Виступ 

повинен тривати не більше 7 хвилин. 

Оцінювання відкритої публічної презентації здійснюється за ступенем 

вираженості від 0 до 5 балів за такими критеріями: 

- наявність чітко сформульованої мети та завдань розвитку закладу; 

- наявність чітко вираженого терміну реалізації завдань та їх 

досягнення; 

- наявність аналізу сучасного стану закладу за зовнішніми ознаками 

(інформація, що стосується інформаційної відкритості закладу та розміщена на 

сайті закладу), визначення наявних проблем; 

- реалістичність мети та поставлених завдань, використовуваних 

ресурсів; 

- відповідність мети та завдань державній політиці у галузі освіти, 

чинним програмам розвитку галузі освіти, освітнім запитам громади; 

- новизна, використання інноваційних методів та прийомів в 

управлінській діяльності; 

- залучення колективу до інноваційної діяльності, участі у проектах 

тощо; 

- переваги обраного шляху розвитку закладу. 

Презентації, виконані будь-якою мовою, крім української, оцінюються як 

такі, що не відповідають вимогам – 0 балів. 

 



Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання  балів,  

виставлених  кожному кандидату за результатами  оцінювання перевірки 

знання законодавства, розв’язання ситуаційних завдань та  презентації. 

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від 

загальної кількості набраних ним балів. 

Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав 

найбільшу загальну кількість балів. 

У разі набрання кандидатами однакової кількості балів визначення 

переможця здійснюється таємним голосуванням членів комісії  бюлетенями. 

У разі рівного розподілу голосів під час таємного голосування 

бюлетенями вирішальним у визначення переможця є голос голови конкурсної 

комісії. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 
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