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Критерii оцiнювання письмового тестування на знання законодавства УкраТни у сферi загальноi середньоТ

освiти, ситуацiйного завдання та презентацiт перспективного плану розвитку закладу загальнот середньот освiти

на конкурс на посаду n"piun"nu закладу загальнот середньоi ocBiTlt

I. TectltyBatlttя o*i rhопмчtоться iз загаJIьного перелtку питань,
ТестуванняскЛадастЬсяiз50тестовr{хзавдань,якiформУtотЬсяiззагальногоперелiкупИТанЬ,

затверд)кеного наказо]\4 MiHicTepcTBa освiти t;;;;rrйt:л,,::] 
]о 

j ,бzо шпоsц, що мiстить 200 питагtь,

кожне тес,tове завданljя передбачас чотири варiанти вiдповiдей, лише олин BapiaHT з яI(их с

правильним, Ё:-,.,,п Ао упоtпllн v пписчтностi членiв lcoMicii або спостерегачiв, Пiсля

iтж;ý:;днi.Ж,.""1тZ-##ffi:о::iЁ:i1+ перевiрка та виставляIоться бали, а саме:

2_5sдJ!- кандидатам, якi вiдповiли правильно на 41-50 тестових завдань]

] бqл- кандидатам, якr вiдповiли правильно на 21-40 тестових завдань;

0 балiв - кандидатам, якi вiдповiли правильно на 20 -0 тестових завдань,

кандидати, якi пiд час тестува"";";;;;_и 0 балiв не допускаються до вирiшення письмового

ситуаuiйного завдання та вважаються такими, що не пройшли конкурс,

IL Сumу!::::';":;у::"'::,1zаuiйних 
завдань "p",:Y]:.:1 jлл::::: 

^lj:I;'*iJЪтпРоможностi 

канДиДатiв

використовУвати своi знаннЯ та досвiД пiд чаС виI(онаннЯ посадових обов'-язкiв шляхом оцiнки вiдповiдностi

професiйноi norn"""*i"o"ri' ,u 
'ПРОфеСiйНИХ 

ЗНаНЬ КаНДИДаТа ВСТаНОВЛеНИМ ВИМОГаМ' ЗОКРеМа На ЗНаННЯ

спецiальногоЗаконодаВстВа'Щопов,язанiiззавДаннямитазмiстомроботинапосаДiДиректораЗакЛаДу
загальноТ серел,trьоТ освiти,

СитуацiйнеЗаВДаl{НявирiшустьсяПИсЬМоВоДержавНоtоМоВоЮнебiltьu,lе3Oхвt,utцн'
кандидат обирае одне iз .uпропо"оuuних BapibHTiB ситуачiйних завдань шляхом витягуванrш його пiд

час провf,iц;lхlж,Yjffij] ""'#.1]5JiO""' компетентностi кандидатiв за результатами розв'язання ситуацiйного

завдання за кожною окремою вимогою виставляються TaKi бали: 
-,,,"nei .я qKi пиявили

2 балч _кандидатам, професiйна no*naran^*iaro ,n"* вiдповiдае ВИМОЗi Та ЯКi ВИЯВИЛИ ГЛИбОКi ЗНаННЯ' УМlННЯ'

компетешцiт, необхiднi для ефективного виконання посадових обов'язкiв]

] бал - кандидатам, професiйна no"n.r.nr"iari оо"* вiдповiдае вимозi в обсязi, мiнiмально достатньому для

виконання посадових обов'язкiв;

0 балiв - кандидатам, професiйна комп.етентнiсть яких не вiдповtдае вимозl, 
ним членом конкурс} "

ВизначеннярезУльтатiврозв,язанняситуаЦiЙнихЗаВДанЬзДiйснtостьсякоЖниМЧЛеноМконкурсноl
комiсiiiндивiлУально.остаточноюоцltlко}оУбалахЗар.оЗВ'яЗаннясиТУацiйногоЗаВДаНняссереДне
арифметичнеЗнаЧенняiндивiдУальнихоцiноttчленiвконкурсноiкомiсiТ.

КанДиДати,якiзарозв,язанНясИТуацiйногоЗаВДанняоТриМаЛисереднiйбалменшеlбалу'ВВажаюТЬся
такими, що не проИ.u"" *йур". TaKi кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу,

пiдбиття пiдсумкiв тестування ,;'йi;;;;я .ситуашiйного 
завдання здiйснюсться шляхом додавання

балiв за тестування кандидатiв, лопу*a""* до вирiшення ситуацiйного завдання, та балiв за вирiшення

ситуачiйного завдання.

перспективний план розвитI(у

закЛаДУзагальноТсереДньоi..освiти.ВистУпПоВI.неttтрИВаТИнебiльше]5хвuлцtt,
,Щ'ляоЦiнюванняреЗУЛЬТатУпУблiчноiтавiдкритоiпрезентаuiiперспективногопЛанУроЗВиткУЗакЛаДУ

.ur-о.,оi 
".редньоi 

освiти використовуеться -гака cjl:::y:,

освiти; r, hлаDt тlr\/ еякпа пч о(
] бал -виставляеться кандидатам, якi частково розкрили перспективи розвитку закладу освlти;

0 балiв- виставляеться кандидатам, якi не окресл"ли перспективи розвитку закладу освlти,

Визначення результатiв презентачiI перспективного плану po,"";]:I 
:"Y.?:у:гальноi 

середньоТ освiти

здiйснюсться кожним члецом конкурснот _;;i.ii i"oT"illT:,T,o: остаточною оцiнкою у балах за презентацlю

п9рспективного плану розвитку закладу загальноi середньот освiти е середнс арифметичне значення

iпо"uiоу-опих оцiнок членiв конкурсноТ KoMiciT,

КанДиДати,якiзаПроВеДенняпуопiчпоттавiДlсритоТпрезентаЦiiперспектиВноГоПЛануроЗВиТку
закладУ загальноТ середньоТ освiтИ orp"*-u серелнiЙ бал меlrше i бапу, вважаються такими, що не пройшли

конlсурсний вiдбiр, плпяRяння балiв. виставлоних кожному
ЗагальнакiлькiстьбалiвканДидаТаВизнаtlасТЬсЯшЛяхоМДоДаваннябалiв,

кандидату за результатами оцiнюваFIня знання законодавства, розв'язанrrя ситуацiйного завдання та презентацll,



РеЙтингканДиДаТа'яlсийУспiшtнопроЙшовконкурс'ЗаJIежИтЬвiДзагальноiкiлькостiнабранихним
балiв. 

йd пллбr,л\I/тrёr, rлпкvl - rбрав найбiльшу загальну кiЛЬКiСТЬ баЛiВ,

;i,;^r]ъо;пжжЖЖ;r;ЖТ:ffiЖliffii;#iаlХL",Х',,*,ння перомOх(о,,дii.п,.,ься вiдкритим

голосуванням .tленiв ;;*й У разi pl""o.o io.nooinv .ono.y Пiд ,1n, вiдкритого .олосування вирiшальним У

визначеннi переможця е голос голови ,,o",,ip."oТ,,b*i.iT або заСТУПНИКа ГОЛОВИ КОНКУРСНОТ KoMicii (У РаЗi

вiдсутностi .ono", конкурсноТ KoMicii),


