
 

                          Б е р е ж а н с ь к а  м і с ь к а  р а д а  

VIII скликання 

XI сесія 

(I засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

м. Бережани   

 

22 липня  2021 року                                                                                    №345 

Про внесення змін в рішення сесії міської ради та 

затвердження переліку питань і  ситуаційних завдань 

 

  

Керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", враховуючи пропозицію депутата Жеребецького С.В., сесія 

Бережанської міської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести зміни в рішення сесії міської ради від 08.07.2021 року № 314 

«Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального 

закладу освіти та типових форм Контракту з керівниками комунальних закладів 

освіти засновником яких є Бережанська міська рада», а саме в додатку №2 

виключити «Юськів Уляну Ярославівну - інспектора шкіл, провідного  

спеціаліста відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради, 

відповідальний за оформлення протоколу (без права голосу)»  та включити 

«Швець Оксану Григорівну – провідного  спеціаліста Відділу освіти, молоді та 

спорту міської ради(без права голосу)». 

2. Затвердити перелік питань та ситуаційних завдань по конкурс на 

заміщення вакантної посади директора «Шибалинської загальноосвітньої школи 

I –II ступенів Бережанської міської ради Тернопільської області», згідно додатку 

№1 та №2. 

3. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії  з 

питань освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                   Ростислав БОРТНИК 

 
 

 

 

 



Додаток №1 

до рішення сесії міської ради  

№345 від 22.07.2021 року  

 

ПЕРЕЛІК 

питань по   конкурсу   на заміщення вакантної посади директора 

«Шибалинської загальноосвітньої школи I –II ступенів Бережанської 

міської ради Тернопільської області». 
 

1.Зарахування дітей до початкової школи здійснюється... 

2.Хто має право навчатися за індивідуальною освітньою траєкторією? 

3.Хто має право створювати індивідуальний навчальний план? 

4.Оберіть адаптаційні цикли навчання базової середньої освіти 

5. Чи мають право учні через своїх представників брати участь у засіданнях 

педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації 

освітнього процесу. 

6. Чи має право учитель формувати програму на основі Державного 

стандарту?  

7. Яка мінімальна та максимальна допустимість кількість учнів в класах в 

молодшій школі? 

8. Школярі, які навчаються вдома, зобов'язані...  

9. Проуспішність учнів педагоги повинні повідомляти.. 

10.Повна загальна середня освіта може здобуватися 

11.Індивідуальна програма розвитку це –  

12. Інклюзивне навчання це – 

13. Форми здобуття освіти 

14. Скільки рівнів має Повна загальна середня освіта  

15. Які здобуття профільної середньої освіти передбачається? 

16. Колегіальні органи управління закладів освіти 

17. До складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти не можуть 

входити 

18. Освітня програма містить: 

19. Академічна доброчесність – це 

20. Ліцензування освітньої діяльності –  

21. Інституційний аудит – це 

22. Ким проводиться інституційний аудит? 

23. Чи правильне визначення «Зовнішнє незалежне оцінювання – це 

оцінювання результатів навчання, здобутих особою на певному рівні освіти, що 

проводиться спеціально уповноваженою державою установою (організацією).» 

24.Які є види моніторингу якості освіти? 

25. Атестація педагогічних працівників може бути : 

26. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше  

27 Сертифікація педагогічного працівника відбувається  

28. За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному 

працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж  

29. Учасниками освітнього процесу є: 



30. На посади педагогічних працівників приймаються 

31.  Педагогічним і науково-педагогічним працівникам встановлюються 

щомісячні надбавки за вислугу років у розмірах: 

32. Що належить до системи загальної середньої освіти 

33. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта? 

34. Що таке «цикл освітнього процесу»? 

35. В якому циклі базової середньої освіти організовується базове предметне 

навчання? 

36. Який структурний підрозділ закладу загальної середньої освіти 

забезпечує проживання та утримання учнів? 

37. Який тип закладу забезпечує системний та кваліфікований супровід 

дитини з особливими освітніми потребами  

38.  Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти? 

39. Яка кількість учнів повинна бути для створення опорного закладу? 

40. Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі 

закладів загальної середньої освіти? 

41. Якими є форми державного нагляду (контролю) у сфері загальної 

середньої освіти? 

42. Скільки років є чинним сертифікат, що засвідчує успішні результати 

громадської акредитації закладу загальної середньої освіти? 

43. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи 

перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти? 

44. Хто зобов'язаний забезпечити учням можливість продовжити навчання 

на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної 

середньої освіти? 

45. Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і 

річний план роботи? 

46. Хто визначає посадові обов'язки працівників закладу загальної середньої 

освіти? 

47. Наповнюваність груп у закладах дошкільної освіти для дітей віком до 

одного року становить: 

48. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання 

(зміну типу) закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і 

форми власності приймає його засновник (засновники). 

49. Керівництво закладом дошкільної освіти здійснює 

50. План роботи закладу дошкільної освіти незалежно від типу та форми 

власності затверджується. 

51. Відпустки педагогічних працівників закладів дошкільної освіти 

становлять 

52. Хто забезпечує соціальний захист дітей дошкільного віку? 

53. Тривалість занять у закладі позашкільної освіти визначається  

54. Наповнюваність груп закладу позашкільної освіти встановлюється 

55. Педагогічне навантаження педагогічних працівників закладу 

позашкільної освіти становить 

55. Які  нові форми  атестації  педагогічних 

працівників  передбачені   в  НУШ 



56. Що  має  стати  інструментом забезпечення успіху Нової української 

школи? 

57. Яке  покоління, згідно  НУШ,  навчається  зараз  у  школі 

58. Зі скількох ключових компетентносте складається формула Нової 

школи? 

59. На який період розрахована Концепція реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»? 

60. На яких засадах педагогіки працюватиме Нова українська школа? 

 

 

 

Секретар міської ради                                                        Ірина ЗАГНІЙНА 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №2 

до рішення сесії міської ради  

№345 від 22.07.2021 року  

 

 

Перелік ситуаційних завдань 

по   конкурсу   на заміщення вакантної посади директора 

«Шибалинської загальноосвітньої школи I –II ступенів Бережанської 

міської ради Тернопільської області». 

 

Ситуаційне завдання № 1. 

 Директор школи усвідомив, що у колективі працює педагог, який має 

непересічні лідерські здібності і є неформальним лідером у колективі. Тобто є 

потенційним конкурентом директора школи. 

Як правильно вибудувати виробничі відносини з таким педагогом? 

 

Ситуаційне завдання № 2.  

Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 18 учнів 10 класу 

разом з батьками (всього у класі - 28 учнів) і просять призначити класним 

керівником не Ірину Федорівну, а Любов Іванівну ( у минулому році на паралелі 

було три дев’ятих класи, при формуванні десятих класів стало два, зміна класних 

керівників була неминучою). 

Якими мають бути дії директора школи? 

 

Ситуаційне завдання № 3.  

У колективі працює педагог, який провокує постійні конфліктні ситуації, 

пов’язані з виконанням роботи. 

Які, на Вашу думку, повинні бути при цьому дії керівника? 

 

Ситуаційне завдання № 4. 

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 начальнику відділу освіти. 

Якими мають бути подальші дії директора школи, щоб конструктивно 

вирішити проблему? 

 

Ситуаційне завдання № 5. 

На класних батьківських зборах 3-го класу, класний керівник запропонувала 

провести ремонт класної кімнати. Батьківським активом було підтримано дане 

рішення. Крім того, було вирішено закупити нові парти для дітей та 

відеопроектор. 5 батьків з 28 з даним рішенням не погодилися і відмовилися 

здавати кошти. Через два тижні після батьківських зборів до Вас, як до керівника, 



звернулися 2 батьків дітей, які не погодилися здавати кошти з заявою про те, що 

у класного керівника упереджене ставлення до їх дітей, дітям занижуються 

оцінки. 

Якими мають бути дії директора школи? Запропонуйте свій варіант 

розв’язання психолого-педагогічної ситуації. 

 

Ситуаційне завдання № 6. 
Молодий педагог не вийшов на роботу без попередження адміністрації, 

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

на роботу живий – здоровий. 

Якими мають бути дії директора школи? 
 

 

Секретар міської ради                                                          Ірина ЗАГНІЙНА 


