
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

2019 м. Одеса №

Про затвердження критеріїв 
оцінювання форм перевірки знання 
законодавства під час проведення конкурсу 
на посаду керівника закладу 
загальної середньої освіти 
комунальної власності 
територіальної громади міста. Одеси

Відповідно до статей 32, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Закону України «Про освіту», статті 26 Закону України «Про 
загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 28 
березня 2018 року № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс 
на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої 
освіти», на підставі Положення про конкурс на посаду керівника закладу 
загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста 
Одеси у новій редакції, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 
20.03.2019 № 4410-УІІ (далі - Положення)

1. Затвердити критерії оцінювання тестування на знання законодавства 
України у сфері загальної середньої освіти, ситуаційного завдання та 
презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої 
освіти на конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти 
комунальної власності територіальної громади міста Одеси (додаток 1).

2. Затвердити перелік тестових питань на знання законодавства України у 
сфері загальної середньої освіти, зокрема 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» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р та зразок 
ситуаційного завдання щодо перевірки професійних компетентностей 
кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти 
комунальної власності територіальної громади міста Одеси (додатки 2, 3).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

НАКАЗУЮ:

Директор департаменту О.В. Буйневич



Додаток 1
до наказу департаменту 
освіти та науки 
Одеської міської ради
від /<?,
№ /3 3

Критерії оцінювання
тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, 
ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу 
загальної середньої освіти на конкурс на посаду керівника закладу загальної 
середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси

І. Тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої 
освіти, зокрема Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", 
інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти.

1.1. Тестування містить 15 тестових завдань, які формуються із загального 
переліку питань, що містить 75 питань.
1.2. Кожне тестове завдання передбачає 3-4 варіанти відповідей, лише один з 
яких є правильним.
1.3. Тестування проходить письмово не довше 20 хвилин у присутності членів 
комісії (не менше двох третин від її затвердженого складу).
1.4. Після складання тестування на знання законодавства кандидат підписує 
роботу та проставляє дату вирішення тестових завдань.
1.5. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться 
оцінювання за такими критеріями:

- один бал надається за правильну відповідь;
- нуль балів -  за неправильну відповідь.

Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками 
тестування, становить 15.

Кандидати, які за результатами тестування набрали 8 і менше балів, не 
допускаються до вирішення ситуаційного завдання та презентації 
перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

Кандидати, які набрали 9 і більше балів, допускаються до вирішення 
письмового ситуаційного завдання.

II. Ситуаційне 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,
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зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та 
змістом роботи на посаді директора закладу загальної середньої освіти.

2.1. Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не довше ЗО 
хвилин.
2.2 Кандидат обирає один із запропонованих 15 варіантів ситуаційних завдань 
шляхом витягування його із запакованого конверту під час проведення 
конкурсного відбору.
2.3. Перед вирішенням ситуаційного завдання обов'язково вказуються 
прізвище, ім'я та по батькові кандидата, варіант ситуаційного завдання. Після 
підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата 
вирішення ситуаційного завдання.
2.4. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за 
результатами розв’язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою 
виставляються такі бали:

- 2 бали -  кандидатам, які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, 
необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;
1 бал -  кандидатам, рівень професійної компетентності яких мінімально 
достатній для виконання посадових обов’язків;

- 0 балів -  кандидатам з низьким рівнем професійної компетентності 
Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали

середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, вважаються такими, що не 
пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу 
конкурсу.

Зміст відповіді на ситуаційне - завдання оцінюється відповідно до 
реалізації наступних компетентностей:
- нормативно-правова компетентність (здатність реалізовувати освітню 
політику навчального закладу відповідно до вимог і стандартів державної 
політики в сфері освіти);
- управлінська компетентність (здатність ефективно здійснювати управлінську 
діяльність в умовах закладу загальної середньої освіти);

психологічна компетентність (здатність створювати сприятливий 
психологічний клімат у колективі, формувати атмосферу відданості справі, 
ініціативи та відповідальності);
- лідерська компетентність (здатність вливати на людей і формувати команду 
своїх послідовників);
- комунікативна компетентність (здатність забезпечувати ефективні комунікації 
в колективі).

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.

З результатами оцінювання тестування та вирішення ситуаційного 
завдання кандидат ознайомлюється під підпис.



III. 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 15 хвилин.

Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації 
перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти
використовується така система:
- 2 бали виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю 

розкрили всі напрями роботи закладу освіти;
- 1 бал виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи 

розвитку закладу освіти;
- 0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку 

закладу освіти.
Кандидати, які під час проведення публічної та відкритої презентації 

перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали 
середній бал 0,5 або нижче, вважаються такими, що не пройшли конкурсний 
відбір.

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 членами комісії шляхом таємного голосування 
бюлетенями.

У разі рівного розподілу голосів під час таємного голосування бюлетенями 
вирішальним у визначення переможця є голос голови конкурсної комісії.
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Додаток 2
до наказу департаменту 
освіти та науки 
Одеської міської ради
в і д ■//.. (X/.
№ № ........... ...

Перелік тестових питань
на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема 

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» на період до 2029 року, схваленої 

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

1. Якою є територія України в межах існуючого кордону?
2. Чи мають зворотну дію у часі закони та інші нормативно-правові акти?
3. Чи може громадянин України за дії, що дискредитують державу, бути 

позбавлений громадянства?
4. З якого дня набула чинності Конституція України?
5. Що визнається найвищою соціальною цінністю в Україні?
6. Відповідно до Конституції України хто має право на освіту в Україні?
7. Відповідно до Конституції України, яка освіта в Україні є обов'язковою?
8. Відповідно до Конституції України державні символи України є ...
9. Яким нормативно-правовим актом визначаються будь-які видатки держави 

на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків?
10. У якій формі розпорядники інформації зобов'язані надавати публічну 

інформацію на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на Єдиному 
державному веб-порталі та на своїх веб-сайтах?

11. До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на веб
сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності -- на веб-сайтах засновників)?

12. У який строк власник або уповноважений ним орган зобов'язаний надавати 
на запити профспілок, їх об'єднань інформацію щодо умов та оплати праці 
працівників, соціально-економічного розвитку підприємства, установи, 
організації та виконання колективних договорів і угод?

13. На якому основному документі ґрунтується законодавство України про 
освіту?

14. Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних 
осіб?

15. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень?

16. Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про запобігання 
корупції»?



17. У який термін розглядаються звернення, які не потребують додаткового 
вивчення?

18. Що розуміється під "зверненнями громадян"?
19. Який контроль здійснюється за забезпеченням доступу до публічної 

інформації?
20. Коли запитувач має право звернутися до розпорядника публічної інформації 

із запитом на інформацію?
21. Протягом якого періоду розпорядник публічної інформації має надати 

відповідь на запит на інформацію, яка стосується інформації, необхідної для 
захисту життя чи свободи особи?

22,3 чого складається законодавство України про освіту?
23.Стаття 8 Закону України «Про освіту» визначає такі види освіти...
24.Інформальна освіта -  це...
25. Як визначають результати навчання, здобуті завдяки неформальній та/або 

інформальній освіті, у системі формальної освіти?
26. Що означає здобуття освіти на робочому місці?
27. Для кого передбачено педагогічний патронаж?
28.Закон України «Про освіту» передбачає автономію закладів освіти. Керівник 

закладу середньої освіти НЕ уповноважений...
29. Складниками системи освіти є...
30. Другому рівню Національної рамки кваліфікацій відповідає...
31 .Якому рівню Національної рамки кваліфікацій відповідає дошкільна освіта?
32. Хто відповідає за здобуття дітьми дошкільної освіти?
33. Який документ затверджує право закладу освіти створювати та мати у 

своєму складі класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою 
навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, 
спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми 
потребами, структурні підрозділи, у тому числі філії?

34. Який тип закладу загальної середньої освіти визначений для закладу, що 
забезпечує базову середню освіту?

35. Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» базова 
середня освіта здобувається у...

36. Хто приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію та 
перепрофілюваня (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?

37.3а яких підстав у закладі освіти організовується інклюзивне навчання?
38. Яка форма освіти НЕ належить до індивідуальної форми здобуття освіти?
39. Скільки дітей може бути в одному класі закладу загальної середньої освіти?
40. На яких засадах педагогіки працюватиме Нова українська школа?
41. Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і 

соціалізація особистості, (...). Досягнення цієї мети забезпечується шляхом 
формування ключових компетентностей: вільне володіння державною

- мовою; здатність спілкування рідною (у разі відмінності від державної) та 
іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі 
природничих наук, техніки і технологій; інноваційно-комунікаційна 
компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні
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компетентності; культурна компетентність; підприємливість та фінансова 
грамотність; інші компетентності, передбачені стандартом освіти. Які 
вміння є спільними для всіх компетентностей?

42.Здобуття профільної середньої освіти передбачає спрямування...
43.Заклади освіти можуть мати освітні програми профільної середньої освіти...
44.3 якою метою здійснюють Державну підсумкову атестацію здобувачів 

початкової освіти?
45. Позашкільна освіта може здобуватися одночасно із...
46. Професійна (професійно-технічна) освіта має...
47. Метою вищої освіти є...
48. Метою позашкільної освіти є...
49. У сфері післядипломної освіти підвищення кваліфікації означає...
50.Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи та 

класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі 
звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група 
або клас утворюється...

51 .Мистецька освіта охоплює...
52.Заклад освіти як суб’єкт господарювання може діяти в одному з таких 

статусів...
53.Залежно від засновника заклад освіти може діяти...
54.Хто гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію 

закладів освіти?
55.Основним колегіальним органом управління закладу освіти є...
56. Які заклади освіти мають право визначати релігійну спрямованість власної 

освітньої діяльності?
57. Десятий рівень Національної рамки кваліфікацій передбачає...
58.інформація про видані документи про середню, професійну (професійно- 

технічну), фахову передвищу та вищу освіту...
59. Академічна доброчесність...
60. Акредитація освітньої програми...
61. Безперешкодно у встановленому законом порядку відвідувати органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади освіти всіх 
рівнів незалежно від форми власності, а також брати у встановленому 
порядку в засіданнях державних органів із питань, що належать до його 
компетенції, має право...

62. Настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 
моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 
патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства зобов’язані...

63.Здобувані освіти зобов’язані виконувати вимоги освітньої програми 
(індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись 
принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, 

• передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти...
64.3а результатами успішного проходження сертифікації педагогічному 

працівнику видають сертифікат, який є дійсним протягом...
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65. Принцип обґрунтованості та придатності методів і технологій оцінювання 
для конкретних цілей -  це...

66. Відповідно до Закону України «Про освіту» стандарт освіти визначає...
67.Основними формами здобуття освіти є...
68. Хто контролює якість освіти за новим законом про освіту?
69. Система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються для 

виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на 
окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої 
діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої 
діяльності її' заявленим цілям, а також оцінювання, напряму і причин 
відхилень від цілей -  це...

70. У якій формі проводиться Державна підсумкова атестація здобувачів освіти 
згідно з Державним стандартом початкової освіти?

71 .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 № 988-р, центральне місце в системі освіти належить...

72.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 
№988-р, виховний процес має орієнтуватися на гідність, чесність, 
справедливість, турботу, повагу до життя, повагу особистості до себе та 
інших людей, які відносяться до...

73. На які основні етапи розрахована реформа Нової української школи?
74. Нові освітні стандарти сфокусовані на...
75. 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, схваленої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р?
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Додаток З
до наказу департаменту 
освіти та науки 
Одеської міської ради
в і д •//- ^ /9
№ /  33

Зразок ситуаційного завдання
щодо перевірки професійних компетентностей кандидатів на посаду керівника

закладу загальної середньої освіти

Вчитель математики зі стажем, роботи 37 років ухиляється від 
своєчасного обов'язкового профілактичного медичного огляду, аргументуючи 
свою поведінку турботою щодо підготовки учнів до З НО. У відповідь на вимогу 
директора школи терміново пройти медичний огляд вчителька звинуватила 
директора в упередженому ставленні до себе: «нібито натякаєте, що мені 
вже час на пенсію...»

Чи є вимоги директора правомірними? Аргументуйте. Якими 
нормативно-правовими актами регулюється питання проходження 
обоє ’язкових профілактичних медичних оглядів?
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