
ПЕРЕЛІК СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад керівників 

закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності

Ситуація 1.
До директора школи звертається молода вчителька і повідомляє, що 

учень 8 класу на уроці обізвав її нецензурними словами.
Чи можливо таке в вашій школі?
Як директору'правильно вирішити дану ситуацію?

Ситуація 2.
До директора школи звернулися батьки учениці 8 класу з тієї причини, 

що однокласник їхньої дочки виставив у соцмережі відео, на якому 
зафіксоване її побиття іншими учнями.
Чи адресним є звернення батьків?
Якими мають бути дії директора у такому випадку?

Ситуація 3.
Територія школи не ізольована від селища. Як результат - на території 

закладу відпочивають мешканці селища, розпивають алкоголь, палять 
цигарки, вигулюють собак.
Яким чином адміністрація школи може домогтися порядку на території 
школи?
Хто може допомогти у вирішенні цього питання?

Ситуація 4.
У заклад загальної середньої освіти, який ви очолюєте, звернулася мати 

учня із письмовою заявою щодо зміни її сину уроків російської мови на 
уроки мови іншої національної меншини.

Чи правомірне звернення матері?
Як вирішити цю ситуацію?

Ситуація 5.
До Вас, як до директора школи звернувся батько учня 9 класу з вимогою 

бути присутнім під час проведення державної підсумкової атестації.
Що з цього приводу зазначено в Положенні про державну підсумкову 

атестацію?
Складіть алгоритм Ваших дій для вирішення цієї ситуації.

Ситуація 6.
Делегація від батьків другокласників звернулась до директора школи з 

проханням перевести у інший клас учня, який порушує дисципліну, обзиває 
дітей, мотивуючи свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров’я 
своїх дітей. Батьки поводяться категорично, обіцяють звернутися до органів 
управління освітою, районної влади.



Чи мають таке право батьки учнів?
Які дії директора школи?

Ситуація 7.
Кінець першого півріччя навчального року. Другий клас. Класовод 

працює з дітьми з першого класу на час відпустки по догляду за дитиною 
основної працівниці. Основна працівниця повідомляє про свій намір 
перервати відпустку по догляду за дитиною і стати до роботи з січня. Батьки 
звертаються до директора школи з проханням не міняти вчительку, тому що 
діти до неї звикли.
Чи мають таке право батьки учнів?
Які дії директора школи?

Ситуація 8.
У дівчинки зіпсувалися взаємини з класним керівником. На її уроках 

Наталка не відповідає, на спроби з’ясувати ситуацію відповідає грубощами 
або вперто мовчить. Прохання і вимоги не виконує, порушує дисципліну, 
причому робить це демонстративно, підкреслюючи свою неповагу до 
вчительки.
Як установити нормальні взаємини між учнем і вчителем?
Яка повинна бути порада директора школи вчительці?

Ситуація 9.
Учень 10-го класу на уроках історії займався з великим небажанням. 

Учитель не змогла знайти контакт із учнем, часто робила йому грубі 
зауваження з приводу його ставлення до занять. Учень у відповідь на це 
навмисно порушував дисципліну. Одного разу він так поводився на уроці, що 
вчителька попросила його -вийти з класу. Учень відмовився виконати 
прохання вчителя. Тоді вона підійшла до його столу, взяла портфель і 
викинула в коридор. Учень підійшов до столу вчительки, узяв її сумку і 
кинув уздовж класу.
Чи вважаєте ви правильними дії вчителя?
Що має зробити керівник закладу?

Ситуація 10.
Конфлікт відбувся між молодою вчителькою музики і учнем 6-го класу 

Ігорем, важким, запальним хлопчиком із кризової сім’ї, який не користується 
в класі авторитетом. Тривав урок музики, учителька оголосила оцінки за 
вікторину, проведену на минулому уроці. Ігорю здалося, що вчителька 
занизила йому оцінку. Він грубо обізвав її та вийшов із класу. Вчителька 
веліла переказати Ігорю, щоб до неї на урок він більше не приходив.
Чи правильна поведінка вчителя?
Як установити нормальні взаємини між учнем і вчителем музики?



Ситуація 11.
Директор школи усвідомив, що у педагогічному колективі працює 

педагог, який має непересічні лідерські здібності і є неформальним лідером у 
колективі. Тобто є потенційним конкурентом директора школи.
Як правильно вибудувати службові відносини з таким педагогом?
Що має зробити керівник закладу?

Ситуація 12.
Заступники директора школи мають великий досвід управлінської 

роботи, але 'гальмують інноваційні проекти в закладі освіти, при цьому 
уміють переконливо доводити свою правоту.
Як вплинути на таких заступників?
Чи можна замінити таких заступників?

Ситуація 13.
Завуч школи, вчитель історії, не підготував вчасно важливі документи, 

чим створив несприятливу ситуацію у роботі і отримав догану за 
недобросовісне виконання обов’язків. У той же час стає відомо, що його 
учень здобув перемогу на олімпіаді всеукраїнського рівня.
Чи правильно буде одразу після покарання заохочувати і визнавати 
заслуги підлеглого?
Як правильно вчинити директору у даній ситуації?

*- «
Ситуація 14.

Учитель В.В. систематично порушує дисципліну і не виконує своїх 
професійних обов'язків при потуранні його безпосереднього керівника завуча 
М.М. Директор школи знає не тільки про погану роботу В.В., але й про те, 
що М.М. не явно, внаслідок своєї слабохарактерності чи приятельських 
стосунків з В.В., фактично заохочує недобросовісність В.В. чи замовчує її. 
Безпосередніх, явних причин і зачіпок для покарання М.М. (безпосереднього 
керівника), начебто немає: покараним повинен бути В.В. (підлеглий). Але 
водночас директор школи усвідомлює, що в поганій роботі В.В. є значна 
частка вини М.М.
Кого ж варто більшою мірою покарати?
Що має зробити керівник закладу?

Ситуація 15.
Директор школи заходить до класу і бачить на дошці карикатуру на 

себе. Вона виразна, смішна, об’єктивна. Клас мовчки очікує реакції 
директора.
Як ви вважаєте, чи могло таке трапитися з вами?
Що має зробити керівник закладу?


