
 

Додаток 1 

 

1. Повна загальна середня освіта здобувається на таких рівнях: 
2. Освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в 
межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не 
менше: 
3. Освітня програма закладу загальної середньої освіти: 
4. Освітня програма закладу загальної середньої освіти: 
5. Кількість учнів у класі (наповнюваність класу) закладу освіти не може 
становити менше 5 учнів та більше: 
6. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є: 
7. Педагогічні працівники зобов’язані: 
8. Заклади загальної середньої освіти утворюють інклюзивні класи на підставі: 
9. У складі закладів загальної середньої освіти можуть функціонувати такі 
внутрішні структурні підрозділи: 
10. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої 
освіти: 
11. Порушеннями академічної доброчесності у системі загальної середньої 
освіти є: 
12. Сертифікація педагогічних працівників передбачає: 
13. Кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти 
зобов’язаний підвищувати свою кваліфікацію: 
14. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації 
педагогічного працівника протягом п’яти років, не може бути меншою за: 
15. Основними формами здобуття освіти є: 
16. Метою дошкільної освіти є : 
17. Метою позашкільної освіти є: 
18. Метою професійної (професійно-технічної) освіти є: 
19. До органів управління у сфері освіти належать: 
20. У якій статті Конституції України зазначено, що «Держава забезпечує 
доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-

технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; 
розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-

технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання»: 
21. Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників затверджений: 
22. Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється 
на вебсайті суб’єкта підвищення кваліфікації протягом: 
23. Немає групи наказів: 
24. До наказів з кадрових питань належать такі: 
25. Керівник закладу освіти має подати до атестаційної комісії списки 
педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, до: 
26. Керівник закладу освіти видає наказ про створення атестаційної комісії до: 
27. Якій структурі належить центральне місце в системі освіти за концепцією 
НУШ? 

28. На скільки циклів поділяється базова середня освіта? 

29. Метою освіти відповідно до Закону України «Про освіту» є: 



30. Академічна свобода – це: 
31. Індивідуальна освітня траєкторія – це: 
32. Що таке інклюзивне навчання? 

33. Інклюзивне освітнє середовище – це: 
34. Освітня програма – це: 
35. Освітній процес – це: 
36. Освітня послуга – це: 
37. Що таке універсальний дизайн у сфері освіти? 

38. Компетентність – це: 
39. Якість освіти – це: 
40. Засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої 
діяльності є: 
41. Особам, які належать до національних меншин України: 
42. Що таке «інформальна освіта»? 

43. Яка форма освіти НЕ належить до індивідуальної форми здобуття освіти? 

44. Новий закон визначає, крім стандартного навчання у школі, ще дистанційне, 
екстернат, домашнє навчання та педагогічний патронаж. Що таке сімейне 

(домашнє) навчання? 

45. Метою повної загальної середньої освіти є: 
46. Відповідно до Закону України «Про освіту» заклади освіти можуть 
використовувати: 
47. Ким згідно з Концепцією НУШ має бути випускник школи? 

48. Яка роль учителя в Новій українській школі? 

49. Перший цикл початкової освіти називається: 
50. Як називається Нова українська школа в контексті нового Закону України 
«Про освіту»? 

51. Оберіть правильні твердження щодо плану впровадження реформ в освіті. 
52. Яка гуманістична ідея лежить в основі філософії Державного стандарту 

початкової освіти? 

53. Стандарт визначає обов`язкові результати навчання на завершення: 
54. Якою повинна бути система оцінювання навчальних досягнень учнів з 

особливими потребами: 
55. Спеціальна школа – це: 
56. Що означає поняття «деінституалізація» в сфері захисту прав дітей: 
57. До складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти НЕ можуть 
входити: 
58. Наглядова (піклувальна) рада має право: 
59. У Законі України «Про освіту» вводиться поняття формальної, 
неформальної та інформальної освіти. Що таке інформальна освіта? 

60. У Законі України «Про освіту» наведено поняття «академічна 
доброчесність» і подано види її порушень. Що не згадується в переліку 
порушень? 

61. За Законом України «Про освіту» вчитель може працювати за власною 
освітньою програмою. У Законі вперше врегульовано кількість годин для 
підвищення кваліфікації вчителів. Як мають поліпшувати свої знання й уміння 
педагоги за новим законом? 

62. Якщо у зверненні громадянина немає даних, необхідних для прийняття 
обгрунтованого рішення, його повертають громадянину у строк не більше, днів: 



63. Система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система 
забезпечення якості освіти) може включати: 
64. Академічна доброчесність – 

65. Порушенням академічної доброчесності вважається: 
66. Підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом: 
67. Який відсоток щомісячної доплати отримає педагогічний працівник, який 

пройшов сертифікацію? 

68. Округ, опорний заклад та його філія утворюється з метою: 
69. На підставі яких документів діє опорний заклад та його філії? 

70. Закон України «Про освіту» передбачає автономію закладів освіти. 
Керівник закладу середньої освіти НЕ уповноважений: 
71. Що належить до повноважень керівника закладу освіти? 

72. Скільки дітей може бути в одному класі закладу загальної середньої освіти? 

73. Гімназія – це: 
74. Ліцей – це: 
75. Які контрольні функції зникли відповідно до нового Закону України «Про 

освіту»? 

76. Хто контролюватиме якість освіти за новим законом? 

77. Як мають педагоги підвищувати кваліфікацію? 

78. Державний стандарт початкової загальної освіти передбачає поділ 
організації освітнього процесу на 2 цикли (І цикл – 1-2 класи; ІІ цикл – 3-4 класи) 
із застосуванням діяльнісного підходу, заснованого на: 
79. Варіативний складник базового навчального плану розподіляється: 
80. У закладах освіти відповідно до освітньої програми: 
81. Здобувати початкову та базову середню освіту особа має право у 
державному або комунальному закладі освіти 

82. Державний стандарт загальної середньої освіти – це: 
83. Державні стандарти загальної середньої освіти визначають: 
84. Керівництво закладом загальної середньої освіти здійснює директор, 
повноваження якого визначаються: 
85. Колегіальним органом управління закладом освіти є: 
86. Усі українці мають право на безкоштовну повну загальну середню освіту. 
Чи це означає, що тепер держава платитиме за навчання дітей у приватних 
школах? 

87. Злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх 

неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою: 
88. До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на веб-

сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності – на веб-сайтах засновників)? 

89. Територія обслуговування школи – це: 
90. Чи можна подавати документи в кілька шкіл одночасно? 

91. Хто має вищу пріоритетність для зарахування в школу? 

92. Основними завданнями органів управління системою загальної середньої 
освіти є: 
93. Повноваження закладу загальної середньої освіти: 
94. Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти: 
95. У закладі загальної середньої освіти можуть діяти: 
96. Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних 
осіб? 



97. Система зовнішнього забезпечення якості освіти включає: 
98. Хто має право ініціювати проведення інституційного аудиту у 
позаплановому порядку? 

99. На який період розрахована Концепція реалізації державної політики у 
сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» 

100. Хто затверджує стратегію розвитку закладу освіти? 

101. Оберіть правильне відповідь «Посадовою особою місцевого 
самоврядування є -  » ? 

102. Оберіть правильне визначення терміну "корупція". 
103. Місцеве самоврядування в Україні –  це…. 
104. Оберіть правильну форму правління в Україні. 
105. Хто має право на службу в органах місцевого самоврядування? 

106. Визначення термінe "неправомірна вигода" згідно із Законом України "Про 
запобігання корупції". 
107. Основні принципи місцевого самоврядування? 

108. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин 
України. 
109. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування. 
110. Визначення терміну "близькі особи". 
111. Що включає система місцевого самоврядування? 

112. Об’єкти права власності Українського народу. 
113. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого 
самоврядування. 
114. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання 
корупції". 
115. Територіальні громади. 
116. Найважливіші функції держави та державні символи України. 
117. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування. 
118. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції. 
119. Місцевий референдум. 
120. Реальний конфлікт інтересів – це…. 
 

 

 

 

Міський голова        Андрій ДРАНЧУК 


