
ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ

для кандидатів „а посади керівників закладів загальної середньої освіти

1. Якою є територія України в межах чинного кордону?

A) унітарною;
Б) суверенною;

B) цілісною і недоторканою;

Г) незалежною
2. Чи мають зворотну дію у часі закони та інші нормативно-правові 
акти?
A) не мають зворотної дії;

Б) мають зворотну дію;

B) не мають зворотної дії, окрім випадків, коли вони пом’якшують чи 
скасовують відповідальність особи;

Г) усі відповіді правильні

3. Чи може громадянин України за дії, що дискредитують державу, бути 
позбавлений громадянства?
A) може бути позбавлений державою громадянства і висланий за межі 
України;

Б) може бути позбавлений громадянства;

B) не може бути позбавлений громадянства;

Г) усі відповіді правильні

4. З якого дня набула чинності Конституція України?
A) з дня, визначеного у Законі України «Про порядок набрання чинності 
Конституцією України»;

Б) з дня її прийняття;

B) з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення у справі про 
набрання чинності Конституцією України;

Г) з дня її опублікування
5. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної 
роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?

А) у забороні займатися оплачуваною викладацькою діяльністю;
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Б) у забороні займатися іншою оплачуваною діяльністю, підприємницькою 
діяльністю та входити до складу виконавчих, контрольних чи наглядових 
органів юридичних осіб, що мають на меті одержання прибутку;

В) у забороні займатися підприємницькою діяльністю;

Г) у забороні займатися оплачуваною науковою діяльністю.

6. За якої обов’язкової умови анонімне повідомлення працівника органу 
про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» 
іншим працівником цього ж органу підлягає розгляду?

A) наведена у повідомленні інформація стосується конкретної особи, містить 
фактичні дані, які можуть бути перевірені;

Б) анонімні повідомлення не підлягають розгляду;

B) повідомлення складене за формою, визначеною Національним агентством 
з питань запобігання корупції;

Г) повідомлення складене за формою запиту

7. Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про запобігання 
корупції»?

A) грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні 
активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою 
мінімальної ринкової;

Б) грошові кошти або інше майно, які надають/одержують безоплатно або за 
ціною, нижчою мінімальної ринкової;

B) послуги, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою 
мінімальної ринкової

Г) нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, 
нижчою мінімальної ринкової

8. Хто є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання 
корупції»?

А) особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають 
взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. З цього Закону 
(крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру 
сімейних), у т.ч. особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, 
а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, 
вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, 
баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть,
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теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи 
піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого 
суб’єкта;

Б) подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, 
усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які мають взаємні права та 
обов’язки із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. З цього Закону, крім осіб, що 
пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки;

В) батьки, дружина (чоловік), діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки та 
інші особи, які спільно проживають із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. З 
цього Закону, пов’язані з ним спільним побутом і мають взаємні права та 
обов’язки;

Г)Б і В

9. Що таке корупція у розумінні Закону України «Про запобігання 
корупції»?

A) протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами 
їхніх прав і посадових можливостей для особистого збагачення;

Б) використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, 
наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з 
метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи 
прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або 
відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, 
зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим 
фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 
протиправного використання наданих їй службових повноважень чи 
пов'язаних з ними можливостей;

B) діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, 
спрямована на незаконне одержання матеріальних благ, послуг, пільг або 
інших переваг;

Г) діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, 
спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для 
одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;

10. Які види відповідальності передбачені за вчинення корунційнпх або 
пов’язаних з корупцією правопорушень?

А) кримінальна, адміністративна та цивільно-правова;

Б) кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна;
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В) кримінальна та адміністративна,

Г) дисциплінарна

11. Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і 
недієздатних осіб?

A) близькі особи;
X

Б) законні представники;

B) адвокат;

Г) служба у справах дітей

12. Які звернення громадян розглядаються у першочерговому порядку?

A) які мають встановлені законодавством пільги;

Б) неповнолітніх;

B) недієздатних;

Г) інвалідів Великої Вітчизняної війни.

13. У який термін розглядаються звернення, які не потребують 
додаткового вивчення?

A) у місячний строк від дня їх отримання;

Б) не пізніше 15 днів від дня їх отримання;

B) невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання;

Г) протягом 5 днів

14. Що розуміється під «зверненнями громадян»?

A) викладені в письмовій або усній формі заяви і скарги;

Б) викладені в письмовій формі заяви;

B) викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви 
(клопотання)і скарги;

Г) викладені в письмовій або усній формі інформаційні запити.

15. Що таке конфіденційна інформація відповідно до Закону України 
«Про доступ до публічної інформації»?

А) інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, 
крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у
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визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених 
ними умов;

Б) інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою та 
суб'єктами владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному 
ними порядку;

В) інформація, доступ до якої може завдати шкоди суспільству і державі.

Г) інформація, доступ до якої може завдати шкоди особі.

16. Який контроль здійснюється за забезпеченням доступу до публічної 
інформації?

A) парламентський, громадський, державний;

Б) адміністративний, громадський, парламентський;

B) соціальний, цивільний, державний;

Г) особистий.

17. Коли запитувач мас право звернутися до розпорядника публічної 
інформації із запитом на інформацію?

A) незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, 
обґрунтувавши причини подання запиту;

Б) якщо ця інформація становить суспільний інтерес, без пояснення причини 
подання запиту;

B) незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без 
пояснення причини подання запиту;

Г) усі відповіді правильні.

18. Протягом якого періоду розпорядник публічної інформації має 
надати відповідь на заниз на інформацію, яка стосується інформації, 
необхідної для захисту життя чи свободи особи?

A) не пізніше двох робочих днів з дня отримання запиту;

Б) не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту;

B) не пізніше 24 годин з дня отримання запиту;

Г) не пізніше 48 годин з дня отримання запиту

19. Що належить до повноважень керівника закладу освіти?

А) вирішення питань фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
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Б) призначення на посаду та звільнення з посади працівників, визначення їх 
функціональних обов’язків;

В) забезпечення організації освітнього процесу та здійснення контролю за 
виконанням освітніх програм;

Г) усі варіанти правильні

20. Що таке інформальна оевіга?

A) освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до 
визначених законодавством рівнів освіти;

Б) освіта, яка здобувається за освітніми програмами та не передбачає 
присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій;

B) це синонім до самоосвіти;

Г) це синонім до дистанційної освіти.

21. До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на 
веб-сайгах закладів освіти (у разі їх відсутності - на веб-сайтах 
засновників)?

A) статут закладу освіти;

Б) списки вчителів із зазначенням прізвища га імені, освіти, результатів 
проходження атестації та курсів підвищення кваліфікації, домашньої адреси;
B) списки учнів із зазначенням прізвища та імені, які проживають на 
території обслуговування;

Г) перелік політичних партій та об’єднань, які розміщені на території 
мікрорайону.

22. Порушенням академічної доброчесності вважається:

A) вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі; 
Б) свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання;

B) усе зазначене;

Г) оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих 
наукових результатів як нових.

23. Чия присутність не є обов'язковою для проведення конкурсу на 
посаду директора закладу освіти?

А) представники вчительства цього навчального закладу;

Б) представники батьківського самоврядування школи;
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В) експерти у сфері освіти;

Г) представники засновника.

24. На яких принципах здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання?

A) валідності;

Б) демократичності;
X

B) свободи;

Г) закритості.

25. Хто контролює якість освіти за новим законом «Про освіту»?

A) ніхто, якщо вчителі будуть добре підвищувати свою кваліфікацію, то й 
контролювати нічого не треба;

Б) Державна служба якості освіти;

B) керівник закладу;

Г) Міністерство освіти і науки.

26. Закон України «Про освіту» передбачає автономію закладів освіти. 
Керівник закладу середньої освіти НЕ уповноважений:

A) розпоряджатися фінансами, у тому числі - коштами міжнародних грантів 
задля покращення якості освітнього процесу;

Б) вирішувати (разом з педрадою), де вчителі будуть проходити підвищення 
своєї кваліфікації - у громадських організаціях чи інститутах підвищення 
кваліфікації;

B) розформовувати заклад освіти і закривати його;

Г) сприяти здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників 
закладу освіти.
27. Яка форма освіти НЕ належить до індивідуальної форми здобуття 
освіти?

A) екстернатна;

Б) сімейна;

B) дистанційна;

Г) на робочому місці.

28. Скільки дітей може бузи в одному класі закладу загальної середньої 
освіти?
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А) скільки вмістить клас;

Б і не більше ЗО учнів;

В і не більше 27 учнів;

Г за кількістю поданих заяв.

29. На яких засадах педагогіки працює Нова українська школа?

A) квазіадмінїстративного управління;

Б) партнерства;

B) схоластичної дидактики;

Г) вседозволеності.

30. Оберіть серед запропонованих ключову компетентність Нової 
української школи:

A) академічна компетентність;

Б) навчання упродовж життя;

B) виховання патріотичності;

Г) педагогічно-архаїстична компетентність.

31. Яка роль учи геля в Новій українській школі?

A) єдиного наставника та джерела знань, ментора;

Б) беззаперечного авторитета, абсолютної істини для дитини;

B) коуча, фасилітатора, тыотора, модератора в індивідуальній освітній 
траєкторії дитини;

Г) старшого досвідченого наставника, взірця.

32. На скільки циклів поділятиметься Початкова освіта?

A) 4

Б) 2

B) З

Г) не поділятиметься.

33. Перший цикл початкової освіти називається:

А) адаптаційно-ігровий;

Б) ознайомчий;
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В) базове предметне навчання;

Г) початковий.

34. Сутність компетентнісного навчання викладено в пункті:

A) учитель пояснив дітям, як розв'язувати задачу. Потім вони розв'язали 
аналогічну задачу і перейшли до завдань іншого виду. Вдома діти мали 
зробити завдання з теми, яку вчили минулого тижня.Z
Б) учитель запропонував дітям в групах розв'язати задачу різними способами. 
Потім усім класом обговорили кожний спосіб. Учитель пояснив, як ще можна 
було розв'язати що задачу. Усі разом обрали найзручніший спосіб. Далі діти 
практикувались розв'язувати задачі цього виду на прикладах з реального 
життя;

B) учитель запропонував дітям в групах розв'язати задачу. Пояснив, як 
розв’язувати її та запропонував скласти аналогічну задачу;

Г) учитель пояснив дітям, як розв'язувати просту задачу. Потім поставив 
кілька запитань. Надав іншу задачу і запропонував її розв'язати вдома з 
батьками.

•
35. Нові освітні стандарти сфокусовані на:

A) здобутті знань;

Б) формуванні компетентностей;

B) формуванні цілісної особистості;

Г) формуванні здоров’я.

36. Кому гарантується право на свободу думки і слова, на вільне 
вираження своїх поглядів і переконань?

A) кожному;

Б) громадянам України та особам без громадянства, які на законних 
підставах перебувають на території України;

B) громадянам України;

Г) особам, які мають документ, що посвідчує особу.

37. Як Конституція України врегульовує використання в Україні 
примусової праці?

А) забороняє;

Б) дозволяє;



10
В) не містить норм щодо використання примусової праці;

Г) дозволяє в окремих випадках.

38. Що визнається найвищою соціальною ціннісно в Україні?

A) держава;

Б) конституційний лад;

B) людина, Її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека;

Г) територія.

39. Усі часто повторюють, що зменшується контроль над школою. Які 
саме контрольні функції зникнуть?

A) Атестація шкіл та інспекції, які проводять управління освіти

Б) Атестація вчителів

B) Контроль статутної діяльності

Г) Контроль фінансів школи

40. Хто контролюватиме якість освіти за новим законом «Про освіту»?

A) Державна служба якості освіти (інституційний аудит один раз на 10 років і 

Б) Управління освіти (перевірка один раз на 5 років)

B) Міністерство освіти і науки (перевірка за запитом)

Г) засновник закладу (перевірка за заппі ом)

41. Новин закон «Про освіту» визначає, крім стандартного навчання > 
школі, ще дистанційне, екстернат, домашнє навчання та педагогічний 
патронаж. Що таке сімейне (домашнє) навчання?

A) Коли вся родина бере участь у навчанні дитини

Б) Коли навчання відбувається в домашній атмосфері

B) Коли батьки самостійно забезпечую ть освіту дитині

Г) Коли дитина не відвідує школу

42. Новий закон «Про освіту» дає вчителю можливість працювати за 
власними освітніми програмами. А ще - вперше регулює кількість годин 
для підвищення їхньої кваліфікації. Як мають покращувати свої знання 
і вміння педагоги за новим законом?

А) Не менше 150 годин на 5 років
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Б) Щорічно, і загальна кількість годин на таке підвищення кваліфікації 
протягом 5 років має бути не меншою 150 академічних годин

В) Кожні 2 роки, і загальна кількість годин на таке підвищення кваліфікації 
протягом 5 років має бути не меншою 150 академічних годин 

Г) Скільки собі хочуть і де собі хочуть

43. Яке місце може займати релігія в школі?

A) На прохання більшості батьків комунальний заклад освіти може обрати 
певну релігійну спрямованість

Б) Релігійна спрямованість може бути тільки в приватних школах

B) Комунальний заклад освіти має світський характер

Г) Керівництву комунальної школи дозволяється залучати працівників 
закладів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями.

44. Усі українці мають право па безкоштовну повну загальну середню 
освіту. Чи це означає, що тепер держава плагитиме за навчання дітей у 
приватних школах?

A) Так, держава платитиме за навчання дитини в приватній школі

Б) Ні, це нечувано і бути не може

B) Частково. Держава перераховуватиме в приватний заклад (який має 
відповідну ліцензію) гроші у розмірі фінансового нормативу

Г) Частково. Держава перераховуватиме в приватний заклад (який має 
відповідну ліцензію) гроші у розмірі 2000 грн

45. На скільки циклів поділятиметься базова середня освіта?

A) 5

Б) З

B) 2

Г) не поділятиметься

46. Які спрямування в майбутньому будуть обирати старшокласники в 
рамках профільної школи?

A) Професійне

Б) Академічне і професійне

B) Академічне і рівень стандарту
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Г) Академічне

47. Закон України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017 р., 
вводить перелік з 11 компетентностей і 12 наскрізних вмінь. Що з 
переліку є саме наскрізним вмінням?

A) вільне володіння державною мовою;

Б) інноваційність;

B) навчання впродовж життя;

Г) критичне та системне мислення.

48. За новим законом «Про освіту», ліцей — це:

A) заклад, який забезпечує профільну середню освіту, вчить дітей з 10 по 12 
класи;

Б) заклад, яка вчить з 1 по 12 класи з серйозним акцентом на певних 
предметах;

B) заклад, в якій збільшується кількість годин на вивчення англійської мови, 

Г) заклад, який дає базову загальну середню освіту.

49. Колегіальним органом управління закладом освіти є:

A) орган батьківського самоврядування;

Б) орган самоврядування здобувачів освіти;

B) педагогічна рада закладу;

Г) піклувальна рада.

50. Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачені в 
НУШ (новій українській школі):

A) переатестація;

Б) сертифікація;

B) портфоліо;

Г) нічого не зміниться.

51. Варіативний складник базового навчального плану розподіляється:

А) закладом загальної середньої освіти за погодженням з органом управління 
освітою, враховуючи особливості організації освітнього процесу та
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індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти і відображається в освітній 
програмі такого закладу;

Б) закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості 
організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб здобувачів 
освіти і відображається в освітній програмі такого закладу;

В) закладом загальної середньої освіти, враховуючи рекомендації
засновника;,

Г) закладом загальної середньої освіти, враховуючи рекомендації
Міністерства освіти і науки України.

52. Інклюзивне навчання у закладі освіти організовується:

A) у разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків до 
закладу загальної середньої освіти, утворюється в обов’язковому порядку;

Б) у разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків до 
закладу загальної середньої освіти та наявності відповідної матеріально- 
технічної, методичної бази та відповідних педагогічних кадрів;

B) за умови, якщо заклад загальної середньої освіти має дозвіл на надання 
таких послуг;

Г) не організовується

53. Здобуття профільної середньої освіти усіма здобувачами освіти 
становитиме три роки:

A) з 1 вересня 2018 року;

Б) з 1 вересня 2027 року;

B) здобуття профільної середньої освіти, відповідно до Законом України 
«Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р., відбуватиметься в межах 
дворічної старшої школи;

Г) з 1 вересня 2019 року.

54. Розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої 
освіти затверджується:

A) його керівником;

Б) педагогічною радою закладу;

B) відповідним органом управління освіти;

Г) засновником закладу.
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55. Заклад загальної середньої освіти - це:

A) заклад освіти, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у 
сфері загальної середньої освіти;

Б) заклад освіти, основним видом діяльності якого є розвиток здібностей 
дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, 
технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, 
вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації 
та/або професійної діяльності;

B) заклад освіти, що є складовою освіти впродовж життя, спрямовує свою 
діяльність на реалізацію нрав кожної повнолітньої особи на безперервне 
навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного 
розвитку та потреб економіки;

Г) усі варіанти правильні.

56. За новим законом «Про освіту» , гімназія - це:

A) заклад, який дає поглиблені знання з математичних чи гуманітарних наук;

Б) заклад, який забезпечує базову загальну середню освіту, тобто навчає з 5 
по 9 клас;

B) заклад, який дає профільні знання за обраним профілем;

Г) це те ж саме, що й нинішні гімназії, нічого не змінюється.

57. Повна загальна середня оевіга має три рівні освіти (відповідно до 
Закону України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р.):

A) початкова освіта тривалістю чотири роки, базова середня освіта 
тривалістю п’ять років, профільна середня освіта тривалістю три роки;

Б) початкова освіта тривалістю чотири роки, базова середня оевіга 
тривалістю п’ять років, профільна старша освіта тривалістю два роки;

B) початкова освіта тривалістю п’ять років, базова середня освіта тривалістю 
п’ять років, профільна середня освіта тривалістю два роки;

Г) початкова освіта тривалістю три роки, базова середня освіта тривалістю 
п’ять років, профільна середня освіта тривалістю три роки.

58.Основні форми робоги з батьківською громадою:

А) загальні збори колективу закладу;
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Б) загальні збори, рада школи, педагогічна рада, учнівське самоврядування, 
піклувальна рада;

В) орган батьківського самоврядування;

Г) Органи громадського самоврядування, у т.ч. батьківського 
самоврядування

59. Державні стандарти загальної середньої освіти визначають:

A) вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей 
здобувана загальної середньої освіти відповідного рівня;

Б) загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти на 
відповідному рівні загальної середньої освіти;

B) форми державної атестації здобувачів освіти;

Г) усі варіанти правильні.

60. Здобувати початкову та базову середню освіту особа має право у 
державному або комунальному закладі освіти:

A) у закладі освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій 
проживає особа, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти;

Б) без обмежень вибору закладу освіти;

B) у будь якому закладі освіти, який не закріплений за територією 
обслуговування, лише за згодою відповідного управління освіти;

Г) жоден з варіантів не правильний.

61. На якому основному документі ґрунтується законодавство України 
про освіту?

A) Законодавство України про освіту ґрунтується на Конституції України 

Б) Законодавство України про освіту ґрунтується на Законі «Про освіту»

B) Законодавство України про освіту ґрунтується на нормативно-правових 
актах Міністерства освіти і науки

Г) Законодавство України про освіту ґрунтується на Концепції «Нова 
українська школа»

62. З чого складаєгься законодавство України про освіту?

А) Закону України «Про освіту»
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Б) Закону України «Про освіту», спеціальних законів, інших актів 
законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, 
укладених в установленому порядку

В) Закону України «Про освіту» та Концепції «Нова українська школа»

Г) Концепції «Нова українська школа»

63. Стаття 8 Закону «Про освіту» визначає такі види освіти:

A) формальну

Б) формальну та неформальну

B) інформальну та індивідуальну

Г) формальну, неформальну, інформальну

64. Інформальна освіта - цс ...

A) ...освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до 
визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей 
(професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених 
стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та 
здобуття кваліфікацій, що визначаються державою

Б) ...освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не 
передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за 
рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або 
присудженням часткових освітніх кваліфікацій
B) ...освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних 
компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з 
професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям

Г) усі відповіді правильні

65. Як визначають результати навчання, здобуті через систему 
неформальної та/або інформальної освіти, у сне гемі формальної:

A) такі результати ніде не враховують та не визначають в системі формальної 
освіти

Б) результати навчання, здобуті в процесі самоосвіти визнають в систем: 
неформальної та інформальної освіти

B) результати навчання, здобуті через неформальну та/або інформальну 
освіту, визначають в системі формальної освіти в порядку, визначеному
законодавством
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Г) усі відповідні неправильні

66. Що означає здобуття освіти на робочому місці?

A) це спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому 
оволодіння освітньою програмою (як правило, професійної (професійно- 
технічної), фахової передвищої освіти) відбувається на виробництві шляхом 
практичного навчання, участі у виконанні трудових обов'язків і завдань під 
керівництвом фахівців-практиків, залучених до освітнього процесу
Б) це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається, в 
основному, за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного 
учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує 
на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних 
технологій
B) це спосіб організації навчання здобувачів освіти через поєднання очної 
форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння 
освітньою програмою у проміжку між ними
Г) це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається, в 
основному, за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного 
учасників освітнього процесу у дистанційному режимі
67. Що таке педагогічний патронаж?
A) це спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що 
передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми будь-яким 
здобувачем освіти,
Б) це спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що 
передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем 
освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених 
законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, 
потребує такої форми
B) це спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що 
передбачає забезпечення ними підвищення кваліфікації колегами
Г) усі відповіді правильні
68. Складниками системи освіги є:
A) дошкільна освіта; повна загальна середня освіта; позашкільна освіта; 
спеціалізована освіта; професійна (професійно-технічна) освіта; фахова 
передвища освіта; вища освіта; освіта дорослих, у тому числі гііслядипломна 
освіта
Б) дошкільна освіта; повна загальна середня освіта; вища освіта
B) дошкільна освіта; повна загальна середня освіта; позашкільна освіта; 
спеціалізована оеві га; професійна (професійно-технічна) освіта; вища оеві га
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Г) дошкільна освіта; повна загальна середня освіта; позашкільна освіта; 
спеціалізована освіта
69. Другому рівню Національної рамки кваліфікацій відповідає:
A) дошкільна освіта
Б) початкова освіта
B) базова середня освіта
Г) вища освітаX
70. Якому рівню Національної рамки кваліфікацій відповідає дошкільна 
освіта?
A) нульовому рівню Національної рамки кваліфікацій
Б) першому рівню Національної рамки кваліфікацій
B) другому рівню’Національної рамки кваліфікацій
Г) третьому рівню Національної рамки кваліфікацій
71. Хто несе відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти?
A) відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти несуть батьки
Б) відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти несе дошкільний 
навчальний заклад
B) відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти несе держава
Г) відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти несе сільська рада
72. Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, 
виховання і соціалізація особистості. Досягнення цієї мсти 
забезпечується шляхом формування компетентностей, які передбачені 
стандартом освіти. Які вміння є спільними для всіх компетентное гей?
A) вміння активно користуватися сучасними інформаційними технологіями 
для вирішення екологічних завдань
Б) вміння активно користуватися сучасними інформаційними технологіями 
для вирішення економічних завдань
B) вміння, необхідні для виконання роботи з конкретної робітничої професії 
на рівні відповідної кваліфікації
Г) вміння критично й системно мислити
73. З якою метою здійснюють державну підсумкову атестацію 
здобувачів початкової освіти
A) з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або 
якості освіти
Б) з метою оцінювання навчальних досягнень учнів
B) з метою перевірки професійного рівня педагогічних працівників
Г) з метою моніторингу якості професійного рівня педагогічних працівників
74. Професійна (професійно-технічна освіта) має:
А) 1 рівень
Б) 2 рівні
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В) 3 рівні
Г) не має рівнів
75. Метою позашкільної освіти є:
A) розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, 
фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними 
первинних професійних знань, умінь і навичок, необхідних для їх 
соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності
Б) створення'сприятливих умов для забезпечення підвищення ефективності 
освітнього процесу для дітей і молоді у закладах позашкільної освіти
B) організація й проведення позаурочної роботи у процесі позакласної 
роботи та в позашкільних навчальних закладах
Г) створення сприятливих умов для забезпечення підвищення ефективності 
освітнього процесу для дітей і молоді у закладах загальної середньої освіти
76. У сфері ніслядинломиої освіти підвищення кваліфікації означає:
A) профільну спеціалізовану підготовку з метою набуття особою здатності 
виконувати завдання та обов'язки, що мають особливості в межах 
спеціальності
Б) освіту дорослих, спрямовану на професійне навчання з метою оволодіння 
іншою (іншими) професією (професіями)
B) набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих 
компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань
Г) освіту дорослих, спрямовану на професійне навчання з метою оволодіння 
суміжною професією
77. Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні 
групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У 
разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків 
гака група або клас утворюється:
A) за згодою з адміністрацією закладу
Б) у не обов'язковому порядку
B) в обов'язковому порядку
Г) не утворюється
78. Заклад освіти як суб’єкт господарювання може діяти в одному з таких 
статусів:
A) тільки як бюджетна установа або як неприбутковий заклад освіти 
Б) тільки прибутковий заклад освіти
B) усі перераховані
Г) тільки як бюджетна установа
79. Залежно від засновника заклад освіти може діяти:
А) як державний та комунальний
Б) як приватний чи корпорат ивний



20
В) як державний, комунальний, приватний чи корпоративний
Г) як комунальний
80. Інформація про видані документи про середню, професійну (професійно- 
технічну), фахову передвиїцу та вищу освіту:
A) залишається в архівних документах освітнього закладу
Б) є конфіденційною та є власністю здобувача освіти
B) вноситься до Єдиного державного реєстру документів про освіту в 
порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти 
і науки
Г) передається до відділу освіти
81. Академічна доброчесність — це:
A) це інтеграційний процес у сфері освіти, що падає можливість студента .:, 
аспірантам, викладачам брати участь у різноманітних навчальних аб< 
навчально-досліді пїх програмах
Б) це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими 
мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладали 
та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри 
результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень
B) це принципи, згідно з якими свобода дослідження у студентів, наукових 
співробітників та професорсько-викладацького складу вищих навчальнії . 
закладів та науково-дослідних організацій необхідна для виконання ни.. . 
своєї місії
Г) це принципи, згідно з якими передбачена свобода дій здобувачів освіти 
і педагогів
82. Безперешкодно у встановленому законом порядку відвідувати 
органи державної влади, органи самоврядування, заклади освіги всі 
рівнів незалежно від форми власності, а також участь в установленому 
порядку у засіданнях державних органів з питань, що належать до йог 
компетенції, мас право:
A) представник батьківського самоврядування
Б) будь-який представник громадськості
B) директор школи
Г) освітній омбудсмен
83. Настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу г 
суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, 
справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, нрацелюбства. 
зобов'язані:
A) спеціалісти, які мають відповідний фах
Б) педагогічний колектив освітнього закладу
B) батьки здобувачів освіти
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Г) здобувані освіти
84. Здобувані освіти зобов'язані виконувати вимоги освітньої програми 
(індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись 
принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, 
передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти.
A) так
Б) ні
B) не обов’язково, це особистий вибір
Г) на вибір батьків
85. За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному 
працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж:
A) одного року
Б) трьох років
B) п'яти років
Г) десяти років
86. Принцип обгрунтованості га придатності методів і технологій 
оцінювання для конкретних цілей — це:
A) принцип валідності
Б) принцип надійності
B) принцип доступності
Г) принцип наступності
87. Система послідовних і систематичних заходів, іцо здійснюються з 
метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в 
країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб'єктах 
освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів 
освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, 
напряму і причин відхилень від цілей — це:
A) атестація педагог ічних працівників
Б) моніторинг якості освіти
B) громадська акредитація закладу освіти
Г) інституційний аудит закладу освіти
88. Що передбачає в освітній діяльності педагогіка партнерства?

A) спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками;

Б) повага до особистості;
B) діалог - взаємодія - взаємоповага;

Г) вільний вибір методичних прийомів

89. Чи правильним є твердження, що автономія школи передбачає
виконання вимог: адміністративні та навчально-методичні
повноваження будуть делегуватися на рівень закладу освіти; школи
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можуть самостійно розробляти освітні програми з навчальних предметів 
відповідно до стандартів середньої освіти?

A) так;

Б) частково;
B) ні

Г) всі відповіді правильні

90. Хто є суб’єктами відповідальності за корупційиі або пов’язані з 
корупцією правопорушення?

A) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування

Б) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
B) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з 
виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 
обов’язків;

Г) всі вище перелічені особи.

91. Державною мовою в Україні є:. .

A) українська мова та мова національних меншин;

Б) регіональна мова, визначена відповідно до рішень органів місцевого 
самоврядування;
B) українська мова

Г) українська мова та мови національних меншин

92. Чи обмежує Конституція України використання власності?

A) не обмежує;

Б) власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству;
B) власність не повинна використовуватись всупереч інтересам держави

Г) власність не повинна використовуватись всупереч інтересам закладу 
освіти

93. Норми Конституції України є?
A) нормами спеціальної дії;

Б) нормами прямої дії;

B) нормами загальної дії;

Г) нормами непрямої дії
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94. Який орган затверджує бюджет України?
A) Президент України;
Б) Кабінет Міністрів України;
B) Верховна Рада України;

Г) територіальні громади

95. У етапі 53 Конституції України зазначено, що:
X

A) 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; надання державних стипендій та пільг учням і 
студентам.

Б) Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної 
загальної середньої, інклюзивної, 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; надання державних стипендій 
та пільг учням і студентам.

B) Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної 
загальної середньої, інклюзивної, професійно-технічної, вищої освіти в 
державних, приватних і комунальних навчальних закладах; розвиток 
дошкільної, повної загальної середньої, інклюзивної, позашкільної, 
професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; 
надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

Г) Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної 
загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних, 
приватних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної 
загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і 
післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій, 
дотацій та пільг учням і студентам.

96. Метою повної загальної середньої освіги є:

А) всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до 
життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 
самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого 
життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та 
громадянської активності.

Б) всебічний розвиток, виховання, формування знань і соціалізація 
особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з
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природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, 
готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, 
трудової діяльності та громадянської активності.

В) всебічний розвиток, виховання, формування знань і особистості, яка 
здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має 
прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до 
свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності та трудової 
діяльності. '

Г) всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до 
життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 
самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого 
життєвого вибору та самореалізації, відповідальності та трудової діяльності.

97. У статті 23 Закону України «Про освіту» зазначено щодо автономії 
закладу освіти:

A) Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову, кадрову 
автономію закладів освіти і інші гарантії не заборонені чиним 
законодавством України.

Б) Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову, кадрову 
автономію закладів освіти і інші гарантії дозволені спеціальними законами та 
установчими документами закладу освіти.

B) Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову, кадрову 
автономію закладів освіти і інші гарантії не заборонені чиним 
законодавством України та дозволені спеціальними законами в сфері освіти.

Г) Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову 
автономію закладів освіти.

98. Які категорії дітей згідно з Законом України «Про загальну середню 
освіту» органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 
влади забезпечують безкоштовним харчуванням:

А) дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 
особливими освітніми погребами, які навчаються у спеціальних і 
інклюзивних класах, та учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу 
відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям".

Б) дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 
особливими освітніми погребами, які навчаються у спеціальних і 
інклюзивних класах, дітей учасників АТО, та учнів 1-4 класів із сімей, які 
отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям".
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В) дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 
особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і 
інклюзивних класах, дітей учасників АТО і ЧАЕС, та учнів 1-4 класів із 
сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям".

Г) дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 
особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і 
інклюзивних класах, дітей учасників АТО і ЧАЕС, та учнів 5-11 класів із 
сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям".

99. Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників закладів 
загальної середньої освіги встановлюються:

A) Законом України «Про державний бюджет України»

Б) Кабінетом Міністрів України.

B) Міністерством фінансів України

Г) всі відповіді правильні

100. Педагогічному працівнику - призовнику, який має вищу педагогічну 
освіту і основним місцем робоги якого є заклад загальної середньої 
освіти, надається відстрочка від призову на строкову військову службу 
на:

A) весь період його роботи за спеціальністю.

Б) весь період його роботи за спеціальністю згідно рішення районної 
(міської) призовної комісії.

B) весь період його роботи за спеціальністю в мирний час, а не в особливий 
період

Г) всі відповіді невірні


