
Додаток 2 

 Перелік ситуаційних питань  

для кандидатів на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти 

 

1.  Керівники комунальних закладів освіти прирівнюються до осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У галузі освіти працює багато 

близьких осіб, що не заборонено Законом України «Про запобігання корупції». Керівники 

призначають премії, щорічну грошову винагороду вчителям – своїм близьким родичам за 

погодженням з головою профспілкового комітету та письмово повідомляють орган 

управління освітою.  

Запропонуйте заходи зовнішнього контролю за врегулюванням потенційного конфлікту 

інтересів у закладі освіти. 

 

2. Ви дізналися від батьків та учнів, що учитель української мови не проводить уроки в 

Zoom, постійно вигадуючи нові причини (відсутність з’єднання з Інтернетом, несправність 

комп’ютера). Проте домашнє завдання завжди надсилає смс-повідомленнями. Батьки 

стурбовані таким ставленням учителя, а діти зовсім не встигають за програмою.  

 Як діяти керівнику закладу освіти? 

 

3. Батьки учнів 4 класу звернулись до директора школи з проханням перевести у інший 

клас учня, який порушує дисципліну, обзиває дітей, заважає вчителеві проводити урок, 

мотивуючи  свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров’я своїх дітей. під час 

розмови батьки поводились категорично, обіцяючи звернутися у відділ освіти. 

 Які дії директора школи? 

 

4. 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? 

 

5. 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. 

 Дії директора у такій ситуації. 

 

6. До вас,  як керівника закладу, звернувся вчитель з питанням про те, що у нього 

наближається термін курсів підвищення кваліфікації. Однак він вважає, що може її не 

підвищувати, оскільки вже має необхідну кількість годин за рахунок участі у семінарах, 

вебінарах, проходженні онлайн-курсів, підтверджених сертифікатами.  

Які ваші дії як керівника закладу? 

 


