
 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 
 

18 серпня 2015 року 

 

м. Здолбунів 

 

  

 

№ 112 

   

Про проведення  підбору кандидатур  

на заміщення вакантних посад керівників  

та заступників керівників навчальних  

закладів Здолбунівського району 

 

На виконання національної програми «Освіта» («Україна ХХІ 

століття». Управління освітою), затвердженої постановою кабінету Міністрів 

України від 03 листопада 1993 року №896, з метою забезпечення рівності 

громадян в реалізації права на працю, в тому числі і на керівних посадах; 

прозорості процесу призначення керівників та заступників керівників 

навчальних закладів освіти район;  широкого залучення самоврядних органів,  

громади та досвідчених педагогів району до підбору  кандидатур на 

заміщення вакантних посад керівників та заступників керівників навчальних  

закладів Здолбунівського району; підвищення рівня поінформованості 

громадськості про діяльність освітньої галузі; вдосконалення організації та 

підвищення ефективності праці керівників навчальних закладів; 

стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня 

професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної 

майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й 

авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести з 20 по 28  серпня  2015 року підбір  кандидатур на заміщення 

вакантних посад керівників та заступників керівників навчальних 

закладів Здолбунівського району (перелік вакантних посад та навчальних 

закладів додається). 



2. Затвердити комісію з підбору  кандидатур на заміщення вакантних посад 

керівників та заступників керівників навчальних закладів 

Здолбунівського району (надалі – Комісія), що додається. 

3. Комісії: 

3.1. Забезпечити в термін з 20 по 25 серпня 2015 року прийом 

документів від претендентів на заміщення вакантних посад керівників 

та заступників керівників навчальних закладів Здолбунівського 

району; 

3.2. Провести  в термін з 25 по 28 серпня 2015 року підбір кандидатур 

на заміщення вакантних посад керівників та заступників керівників 

навчальних закладів Здолбунівського району згідно з Порядком, що 

додається. 

4. Керівникам навчальних закладів, у яких проводиться підбір кандидатур 

на заміщення вакантних посад керівників та заступників керівників 

навчальних закладів: 

4.1. Інформувати педагогічні колективи, батьківську громадськість 

про проведення підбору кандидатур на заміщення вакантних посад 

керівників та заступників керівників навчальних закладів у серпні 

2015 року; 

4.2. Надати можливість кандидатам на заміщення вакантних посад 

керівників та заступників керівників навчальних закладів 

ознайомитися із навчальними закладами та зустрітися із членами 

педагогічних колективів та батьками учнів. 

5. Завідуючому методичним кабінетом Глущук Н.О. забезпечити 

проведення 27 серпня 2015 року професійно-психологічного тренінгу та 

психологічного тестування претендентів на заміщення вакантних посад 

керівників та заступників керівників навчальних закладів 

Здолбунівського району. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти      Л. Карпенко  

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ відділу освіти Здолбунівської  

районної державної адміністрації 

18 серпня 2015 року № 112 

 

ПОРЯДОК 

проведення підбору кандидатур на заміщення вакантних посад  

керівників та заступників керівників навчальних закладів  

Здолбунівського району 

 

 Цей порядок має на меті перевірити професійні компетентності та 

лідерські якості претендентів на заміщення вакантних посад керівників та 

заступників керівників навчальних закладів Здолбунівського району та 

рекомендувати відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації кандидатури для призначення на посади. 

 Враховуючи стислі терміни для організації та проведення підбору 

пропонується обмежитися демонстрацією та перевіркою лідерських якостей 

претендентів, наданням можливості кандидатам ознайомитися із 

навчальними закладами та презентувати розроблені ними стратегії розвитку 

закладів та показати: 

- Здатність бачення перспективи розвитку закладу освіти; 

- Здатність до командоутворення у навчальному закладі; 

- Сприйняття змін, адаптивність, стресостійкість. 

 До участі підборі кандидатур допускаються особи, які мають: 

 - для директора загальноосвітнього навчального закладу (школи, 

гімназії, ліцею тощо) -   вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або 

магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років; 

- для заступник а директора загальноосвітнього навчального закладу 

(школи, гімназії, ліцею тощо) -   вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста 

або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років. 

Підбір кандидатур проходитиме у чотири етапи. 

На першому етапі  відділ освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації до 20 серпня 2015 року публікує оголошення про проведення 

конкурсу в  засобах масової інформації та на офіційному сайті відділу освіти 

Здолбунівської районної державної адміністрації. Особи, які бажають взяти 

участь у підборі кандидатур на заміщення вакантної посади директора чи 

заступника директора, подають до відділу освіти такі документи: 

- заяву про призначення на посаду; 

- мотиваційний лист; 



- копію трудової книжки; 

- 2 фотокартки розміром 4 х 6 см; 

- ксерокопії документів про освіту з додатками; 

- копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України. 

За бажанням учасники можуть подавати додаткову інформацію стосовно 

своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів 

про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого 

звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо). 

Комісія перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим 

вимогам щодо прийняття на відповідну посаду. 

На другому етапі (25 серпня 2015 року) претендентам надається 

можливість відвідати той навчальний заклад, у якому вони планують 

працювати. Їх завдання – самостійно визначитись як провести час у 

навчальному закладі та підготуватись до презентації свого бачення його 

розвитку. 

На третьому етапі (27 серпня 2015 року) претенденти запрошуються на 

професійно-психологічний тренінг та психологічне тестування. 

Мета: оцінка професійно-значущих компетенцій кандидатів на 

заміщення вакантних посад керівників та заступників керівників навчальних 

закладів. 

Експерти, що оцінюють компетенції: члени комісії та запрошені 

психологи. 

На четвертому етапі (28 серпня 2015 року) претенденти презентують 

комісії свою стратегію діяльності та розвитку навчального закладу/напрямку 

роботи навчального закладу. Комісією проводиться співбесіда з 

претендентами за результатами презентацій. Засідання комісії проводиться 

відкрито  у присутності представників громадськості та засобів масової 

інформації. 

Рішення приймається колегіально більшістю голосів та оформляється 

протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами 

комісії. Кожен член комісії має право висловити свою особливу думку щодо 

того чи іншого претендента. Рекомендації щодо підібраних кандидатур 

подаються начальнику відділу освіти для прийняття рішення про 

призначення на посаду. 

 

Начальник відділу освіти    Л. Карпенко 

 

 

 



Додаток 

до наказу відділу освіти Здолбунівської 

районної державної адміністрації  

18 серпня 2015 року № 112 

 

 

 

Перелік  

загальноосвітніх навчальних закладів,  

у яких буде проведено підбір кандидатур на заміщення вакантних посад 

керівників та заступників керівників 

 

 

1. Глинська ЗОШ І-ІІІ ступенів, заступник директора з виховної роботи; 

2. П’ятигорська  ЗОШ І-ІІ ступенів, директор школи; 

3. Уїздецька ЗОШ І-ІІІ ступенів, заступник директора з виховної роботи. 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти  Л. Карпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до наказу відділу освіти Здолбунівської 

районної державної адміністрації  

18 серпня 2015 року № 112 

 

 

 

Комісія 

з підбору кандидатур  на заміщення вакантних посад керівників  

та заступників керівників навчальних закладів Здолбунівського району  

у серпні 2015 року 

 

Голова комісії: 

Жовтанюк Ігор Богданович – заступник голови Здолбунівської районної ради 

(за згодою). 

 

Заступник голови комісії: 

Єгорова Ольга Іванівна - голова районної ради профспілки  працівників 

освіти і науки України (за згодою); 

 

Секретар комісії:  

Кухарчук Ірина Тарасівна – юрист відділу освіти Здолбунівської районної 

державної адміністрації. 

 

Члени комісії: 

 

1. Бондар Людмила Василівна - заступник директора з виховної роботи 

Мізоцького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів –ліцей»; 

2. Бондарук Дмитро Васильович - директор Уїздецької ЗОШ І-ІІІ ступенів;  

3. Галик Олександр Іванович – методист Здолбунівського районного 

методичного кабінету, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Здолбунівської гімназії; 

4. Горобюк Раїса Адамівна – голова батьківської ради Глинської ЗОШ І-ІІІ     

ступенів (за згодою); 

5. Дацишина Марія Федорівна - директор Івачківської ЗОШ І-ІІ ступенів; 

6. Липська Надія Костянтинівна – голова ради Уїздецької  ЗОШ І-ІІ ступенів  

(за згодою); 

7. Матвійчук Вадим Ананійович – голова профкому, вчитель Уїздецької  

ЗОШ І-ІІІ ступенів; 



8. Мельник Олена Валентинівна – вчитель П’ятигорської ЗОШ І-ІІ ступенів; 

9. Мельник Людмила Миколаївна - директор Суємської  ЗОШ І-ІІ ступенів; 

10. Мельничук Петро Федорович - директор Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 6; 

11.  Нижник Людмила Василівна – заступник директора з виховної роботи 

Здовбицької ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

12. Новачук Ірина Юріївна - заступник директора Глинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів; 

13.  Потапчук Лариса Андріївна  – член постійної комісії з питань освіти, 

культури, охорони здоров’я, молодіжної політики, фізичної культури та 

спорту Здолбунівської районної ради (за згодою); 

14.  Сайчук Наталія Михайлівна -  в.о. директора П’ятигорської ЗОШ І-ІІ 

ступенів; 

15.  Смаль Тетяна Сергіївна – член батьківського комітету П’ятигорської  

ЗОШ І-ІІ ступенів (за згодою); 

16.  Цибульська Валентина Олександрівна – директор Глинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти  Л. Карпенко 

 

 

 

 

 

 


