Додаток 2
до протоколу №1 від 31.08.2020р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії
__________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

“ ___ ”____________20__ року

Перелік тестових питань на знання законодавства
1. Повна загальна середня освіта має три рівні освіти (відповідно до
Закону України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р.)?
2. В якому з описаних фрагментів змальовано компетентнісне навчання?
3. Закон України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р. вводить
перелік з 11 компетентностей і 12 наскрізних вмінь. Що з переліку є саме
наскрізним вмінням?
4. Скільки дітей може бути в одному класі школи (відповідно до Закону
України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р.)?
5. За новим законом, гімназія – це:
6. За новим законом, ліцей – це:
7. Закон України «Про освіту»( який набрав чинності 28.09.2017р.) дає
багато автономії школі. Що з цього списку НЕ зможе робити керівництво
школи?
8. Які контрольні функції зникли відповідно до нового Закону України
«Про освіту»?
9. Хто контролюватиме якість освіти за новим законом?
10. У Законі України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р.,
вводиться поняття “академічна доброчесність” і наводяться види його
порушень. Що з цього списку не згадується в переліку таких порушень ?
11. Закон вводить поняття формальної, неформальної та інформальної
освіти. Що таке інформальна освіта?

12. Новий закон визначає крім стандартного навчання у школі ще
дистанційне, екстернат, домашнє навчання та педагогічний патронаж. Що таке
сімейне (домашнє) навчання?
13. Директора школи за Законом України «Про освіту», який набрав
чинності 28.09.2017р., обирають за конкурсом на 6 років (з правом обрання на
ще один термін). Чия присутність не є обов'язковою для проведення такого
конкурсу?
14. Закон України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р., дає
вчителю можливість працювати за власними освітніми програмами та регулює
кількість годин для підвищення їхньої кваліфікації. Як мають покращувати свої
знання і вміння педагоги за новим законом?
15. Яке місце може займати релігія в школі?
16. Колегіальним органом управління закладом освіти є:
17. Усі українці мають право на безкоштовну повну загальну середню
освіту. Чи це означає, що тепер держава платитиме за навчання дітей у
приватних школах?
18. Скільки варіантів має Базовий навчальний план початкової освіти?
19. Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачені в
НУШ (новій українській школі)?
20. 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:
21. Який із варіантів не відноситься до Базового навчального плану Нової
початкової освіти?
22. Варіативний складник базового навчального плану розподіляється:
23. У закладах освіти відповідно до освітньої програми:
24. Здобувати початкову та базову середню освіту особа має право у
державному або комунальному закладі освіти:
25. Інклюзивне навчання у закладі освіти організовується:
26. Штатні розписи державних і комунальних закладів загальної
середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів затверджуються:

27. Здобуття профільної середньої освіти усіма здобувачами освіти
становитиме три роки з:
28. Розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої
освіти затверджується:
29. Державні стандарти загальної середньої освіти визначають:
30. Заклад загальної середньої освіти – це:
31. Що належить до повноважень керівника закладу освіти?
32. Що таке інформальна освіта?
33. До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на
веб-сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності – на веб-сайтах засновників)?
34. На яких принципах здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання?
35. Закон України «Про освіту» передбачає автономію закладів освіти.
Керівник закладу середньої освіти НЕ уповноважений:
36 .Яка форма освіти НЕ належить до індивідуальної форми здобуття
освіти?
37. Відповідно до Конституції України, хто має право на освіту в Україні?
38. Відповідно до Конституції України, яка освіта в Україні є
обов’язковою?
39. Відповідно до Закону України «Про освіту» стандарти освіти
розробляються у відповідності до:
40. У скільки етапів відповідно до Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська
школа» на період до 2029 року, схваленої Кабінетом Міністрів України від
14.12.2016 №998 планується проведення реформування загальної середньої
освіти в Україні. Назвіть ці етапи.
41. Відповідно до законодавства, хто може здійснювати управління
закладом освіти?
42. Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» базова
середня освіта здобувається у:
43. Що таке автономія закладу освіти (відповідно до Закону України «Про
освіту»)?

44. Які Ви знаєте автономії закладу освіти відповідно до Закону України
«Про освіту»?
45. Ким затверджується статут закладу середньої освіти відповідно до
Закону України «Про загальну середню освіту»?
46. Відповідно до Закону України «Про освіту», хто зобов’язаний
забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на
відповідному рівні освіти піл час ліквідації закладу освіти?:
47. Відповідно до Закону України «Про освіту» інформація та документи,
якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом,
розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через:
48. Заклад освіти як суб’єкт господарювання не може діяти в одному з
таких статусів:
49. За ініціативою кого створюються органи громадського
самоврядування закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
50. Збір первинної статистичної інформації у сфері освіти та її
оброблення здійснює:

