Примірний перелік питань
до тестових завдань щодо проведення конкурсу на заміщення вакантної
посади директора Центру професійного розвитку педагогічних працівників
Питання для перевірки знання Закону України «Про освіту»
1. Що входить до системи освіти?
2. Що належить до невід`ємних складників системи освіти?
3. Що належить до органів управління у сфері освіти?
4. Які органи влади планують та забезпечують розвиток мережі закладів
початкової та базової загальної середньої освіти?
5. Яку автономію гарантує держава?
6. Які заклади освіти можуть визначати релігійну спрямованість своєї
освітньої діяльності?
7. Якими є вимоги до опорного закладу?
8. Хто може бути засновником закладу освіти?
9. Хто затверджує статут закладу освіти?
10. Хто укладає строковий трудовий договір (контракт) з обраним
(призначеним) керівником закладу освіти?
11. Якими документами визначаються повноваження (права та обов’язки) та
відповідальність керівника закладу освіти?
12. Хто здійснює управління закладом освіти?
13. Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі освіти?
14. Який орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування
в закладі освіти?
15. Хто є учасником освітнього процесу?
16. Кому держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому
числі електронними «посібниками»)?
17. На яку посадову особу Кабінетом Міністрів України покладаються
виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти?
18. Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти?
19. Які особи визнаються особами з особливими освітніми потребами?
20. Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?
21. Що визначає стандарт освіти?
22. На основі якого документа розробляється освітня програма?
23. Що містить освітня програма?
24. Яка мова є мовою освітнього процесу в закладах освіти?
25. Які форми здобуття освіти є індивідуальними?
26. Які компетентності здобувачів загальної середньої освіти належать до
ключових?
27. З якого віку, як правило, здобувається початкова освіта?
28. Що належить до до обов’язків батьків здобувачів освіти ?
29. Що включає академічна свобода педагогічного працівника?

30. Що включає в себе робочий час педагогічного працівника?
31. Що передбачає професійний розвиток педагогічного працівника?
32. Хто обирає вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації?
33. У який спосіб педагогічна (вчена) рада закладу освіти забезпечує
організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників?
34. Хто в закладі освіти розподіляє кошти на підвищення кваліфікації
педагогічних працівників?
35. За якої умови результати підвищення кваліфікації в закладі освіти не
потребують окремого визнання і підтвердження?
36. Хто визначає результати підвищення кваліфікації педагогічного
працівника у суб`єктів освітньої діяльності, які не мають ліцензії на підвищення
кваліфікації (акредитованої освітньої програми)?
37. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобуття повної
загальної середньої освіти?
38. За рахунок яких коштів не можуть фінансуватись суб`єкти освітньої
діяльності?
39. Ким затверджуються схеми посадових окладів(ставок заробітної
плати)педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти?
40. На скільки підвищується посадовий оклад педагогічного працівника
кожної наступної кваліфікаційної категорії?
41. Якою є щомісячна надбавка педагогічного працівника за вислугу років
понад 10?
42. Яким є розмір щомісячної доплати педагогічному працівнику, який
пройшов сертифікацію?
43. В якому розмірі держава забезпечує виплату педагогічним працівникам
допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки?
44. Що означає «якість освіти»?
45. Хто має право ініціювати проведення інституційного аудиту у
позаплановому порядку?
46. За чиїм запитом здійснюється громадська акредитація закладу освіти?
47. Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти?
48. Яка періодичність проходження атестації педагогічних працівників?
49. Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти?
50. Що вважається порушенням академічної доброчесності?
Питання для перевірки знання Закону України
«Про повну загальну середню освіту»
1. Що належить до системи загальної середньої освіти?
2. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?
3. Якою є тривалість здобуття профільної середньої освіти?
4. Як заклади освіти можуть забезпечувати здобуття повної загальної
середньої освіти ?

5. Який тип закладу буде забезпечувати здобуття базової середньої освіти?
6. За якої умови допускається реорганізація та ліквідація ЗЗСО у сільській
місцевості?
7. З якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної
середньої освіти?
8. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи
перепрофілювання (зміну типу) ЗЗСО?
9. Хто схвалює стратегію розвитку ЗЗСО і річний план роботи?
10. Що може бути підставою для дострокового звільнення керівника закладу
загальної середньої освіти?
11. На який строк укладається трудовий договір з особою, яка призначається
на посаду керівника ЗЗСО вперше?
12. Хто затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної
середньої освіти?
13. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?
14. Яка особа не може обіймати посаду керівника ЗЗСО?
15. Хто визначає посадові обов’язки працівників закладу загальної середньої
освіти?
16. За якої умови засідання педагогічної ради закладу загальної середньої
освіти є правомочним?
17. З якою періодичністю скликаються загальні збори трудового колективу
ЗЗСО?
18. Якими є вимоги до осіб, які приймаються на посади педагогічних
працівників?
19. Що належить до обов’язків педагогічних працівників?
20. Які заходи може передбачити педагогічна інтернатура?
21. Якими є наслідки для педагогічних працівників, стосовно яких
встановлено факт порушення академічної доброчесності?
22. Якою є норма педагогічного навантаження?
23. Хто затверджує розподіл педагогічного навантаження в закладі загальної
середньої освіти?
24. Хто може бути асистентом учня?
25. Що відбувається за результатами атестації педагогічного працівника?
26. Якою є мінімальна тривалість начального року?
27. Якою є мінімальна тривалість канікул у ЗЗСО протягом навчального
року?
28. Хто визначає режим роботи закладу загальної середньої освіти?
29. З якою періодичністю переглядаються державні стандарти загальної
середньої освіти?
30. Хто приймає рішення про використання ЗЗСО освітньої програми?

31. Яким документом визначається перелік обов`язкових і вибіркових
навчальних предметів (інтегрованих курсів) кількість навчальних годин на
тиждень для конкретного закладу освіти?
32. За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта?
33. Який документ видається учневі щороку при переведенні його на
наступний рік навчання?
34. Якими є основні види оцінювання результатів навчання учнів?
35. З яких предметів обов`язково складається ДПА?
36. Для чого здійснюється державна підсумкова атестація?
37. За якої умови заклади освіти можуть видавати документи про загальну
середню освіту?
38. Які діти обов`язково зараховуються до комунального закладу освіти для
здобуття початкової та базової середньої освіти?
39. Що забороняється здійснювати при зарахуванні дітей до закладу освіти
здобуття початкової освіти?
40. Якою є мінімальна наповнюваність класу державного, комунального
ЗЗСО?
41. Якою може бути максимальна кількість учнів, які здобувають початкову
освіти у класі державного, комунального закладу освіти?
42. Якою є гранична наповнюваність класів-комплектів?
43. Що є підставою для утворення групи продовженого дня в ЗЗСО?
44. За рахунок яких коштів здійснюється оплата праці вихователів
продовженого дня?
45. За якої умови батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних
заняттях своїх дітей?
46. Якими документами визначаються види та форми заохочення та
відзначення учнів у закладі загальної середньої освіти?
47. Які вимоги встановлено для поділу класу на групи (в державному,
комунальному ЗЗСО)?
48. Що визначає індивідуальна програма розвитку?
49. На що спрямовується виховний процес у закладі загальної середньої освіти ?
50. Хто приймає рішення про заохочення (відзначення )учня?
Питання для перевірки знання Положення про Центр професійного
розвитку педагогічних працівників
1. На підставі якого документу створюються центри професійного розвитку
педагогічних працівників?
2. Хто здійснює керівництво діяльністю центру?
3. Яке основне завдання центру професійного розвитку педагогічних
працівників?
4. Хто затверджує штатний розпис центру професійного розвитку
педагогічних працівників?

5. Які обов’язки директора центру?
6. Хто є засновником центру професійного розвитку педагогічних
працівників?
7. Чи може центр професійного розвитку педагогічних працівників
здійснювати курсову перепідготовку та видавати сертифікати про підвищення
кваліфікації?
8. Якими основними документами керується центр професійного розвитку
педагогічних працівників?
9. Хто може працювати у центрі професійного розвитку педагогічних
працівників, за яких умов?
10. Хто має право призначати на посаду та звільняти з посади педагогічних
працівників центру?
Питання для перевірки знання Концепції «Нова українська школа»
1. Ким, згідно з Концепцією Нової української школи, має бути випускник
школи?
2. Яка роль учителя в Новій українській школі?
3. На який період розрахована Концепція реалізації державної політики у
сфері реформування ЗСО «НУШ»?
4. Скільки циклів у початковій освіті за Концепцією Нової української школи?
5. На яких засадах педагогіки працює НУШ?
6. Що має стати інструментом забезпечення успіху НУШ?
7. Яке покоління, згідно НУШ, навчається зараз у школі?
8. Скільки рівнів здобуття загальної освіти в НУШ?
9. На що орієнтується освітня система НУШ?
10. Чи входить грунтовне вивчення спілкування іноземними мовами до
основних компетентностей НУШ?
Питання для перевірки знання Закону України
«Про дошкільну освіту»
1. Що становить систему дошкільної освіти?
2. Які основні завдання законодавства України про дошкільну освіту?
3. Чим визначається державна політика у сфері дошкільної освіти?
4. Які установчі документи суб`єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної
освіти?
5. Як відбувається планування роботи закладу дошкільної освіти?
6. Хто призначається на посаду директора закладу дошкільної освіти?
7. Хто здійснює управління закладом дошкільної освіти?
8. Яке педагогічне навантаження вихователя?
9. Яке гарантоване державою право має дитина?
10. Яка норма академічних годин для підвищення кваліфікації працівника
закладу дошкільної освіти впродовж 5 років?

Питання для перевірки знання Закону України
«Про позашкільну освіту»
1. Ким забезпечується здобуття позашкільної освіти?
2. Які установчі документи закладу позашкільної освіти?
3. Які є напрями здійснення позашкільної освіти?
4. Які можуть бути типи позашкільних закладів?
5. Хто є учасниками освітнього процесу в закладах позашкільної освіти?
6. Які основні завдання у позашкільній освіті?
7. Яка тривалість занять у закладі позашкільної освіти для вихованців, учнів та
слухачів віком від 8 до 14 років?
8. За наявності якого педагогічного стажу педагогічні працівники закладів
позашкільної освіти мають право на пенсію за вислугою років?
9. Нагляд (контроль) органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування в межах їх компетенції у сфері позашкільної освіти.
10. Яке педагогічне навантаження педагогічних працівників закладу
позашкільної освіти?

