
Протягом червня – вересня 2015 р. за ініціативи Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту КМДА на базі Київського університету імені 

Бориса Грінченка, було проведено три хвилі конкурсного відбору кандидатур 

на заміщення вакантних посад керівників загальноосвітніх і дошкільних 

навчальних закладів м. Києва. 

До конкурсної комісії було включено науковців, психологів, керівників 

навчальних закладів м. Києва, представників батьківської громади. Від 

Київського університету імені Бориса Грінченка в комісію увійшли: 

Поспєлова Тетяна Вадимівна – завідувач кафедри управління Інституту 

суспільства, доктор наук з державного управління та Лебідь Неля 

Костянтинівна – завідувач відділу психологічних досліджень НДЛ культури 

лідерства, кандидат психологічних наук. 

Відбір кандидатів на заміщення вакантних посад відбувався в три етапи. 

На першому етапі претенденти першої хвилі мали змогу пройти навчальні 

тренінги в Київському університеті імені Бориса Грінченка щодо особливостей 

розробки концепції розвитку навчального закладу. В подальшому (друга та 

третя хвилі) було прийнято рішення заміни навчальних тренінгів на 

психологічне тестування та професійно-психологічний тренінг. Це дозволило 

виявити рівень розвитку необхідних компетенцій та професійно важливих 

особистісних якостей претендентів. Діагностика кандидатів відбувалася за 

допомогою стандартизованого валідного опитувальника наданого компанією 

HR Tehnologies в межах виконання проекту ELITE програми TEMPUS. Крім 

того, претенденти всіх трьох хвиль подали на розгляд комісії мотиваційні 

листи. 

На другому етапі кандидати мали можливість провести один день у тому 

освітньому закладі, де вони прагнуть працювати.  

На третьому етапі всі претенденти презентували комісії, представникам 

районних адміністрацій, педагогічним колективам, батькам і громадськості 

столиці власні концепції розвитку навчальних закладів. 

За результатами проведеної роботи комісією були рекомендовані 
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державних адміністрацій кандидати на заміщення вакантних посад, які 

продемонстрували найкращі результати, для ухвалення рішення щодо 

призначення їх на посади керівників навчальних закладів. Більшість кандидатів, 

які успішно пройшли відбір, вже призначено на посади керівників навчальних 

закладів м. Києва. 

За відгуками кандидатів та спостерігачів відбір відрізнявся відкритістю, 

демократичністю та прозорістю. На сьогодні він носить виключно 

рекомендаційний характер, проте є сподівання, що у вже у найближчому 

майбутньому проводитиметься на постійній основі та стане законодавчою 

нормою.  

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 



 
 

 


