
Перелік питань  

на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти 

1. Назвіть три рівні освіти, які має повна загальна середня освіта 

відповідно до Закону України «Про освіту», який набрав чинності 

28.09.2017р. 

2. Скільки дітей може бути в одному класі школи? 

3. За новим законом, гімназія – це ? 

4. Хто контролюватиме якість освіти за новим законом? 

5.  Які контрольні функції зникли відповідно до нового Закону України 

«Про освіту» 

6. У Законі України «Про освіту» вводиться поняття «академічна 

доброчесність» і наводяться види його порушень. Що з цього списку не 

згадується в переліку таких порушень?  

7. Закон України «Про освіту» вводить поняття формальної, 

неформальної та інформальної освіти. Що таке інформальна освіта?  

8. Новий закон визначає крім стандартного навчання у школі ще 

дистанційне, екстернат, домашнє навчання та педагогічний патронаж. Що 

таке сімейне (домашнє) навчання?  

9. Керівник державного, комунального закладу загальної середньої 

освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору 

строком на шість років (строком на два  роки – для особи, яка призначається 

на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі 

рішення конкурсної комісії. Чия присутність не є обов'язковою для 

проведення такого конкурсу? 

10. Закон України «Про освіту» дає вчителю можливість працювати за 

власними освітніми програмами та  регулює кількість годин для підвищення 

їхньої кваліфікації. Як мають покращувати свої знання і вміння педагоги 

відповідно до цього закону?  

11. Яке місце може займати релігія в школі? 

12. Колегіальним органом управління закладом освіти є… 



13. Усі українці мають право на безкоштовну повну загальну середню 

освіту. Чи означає це, що тепер держава платитиме за навчання дітей у 

приватних школах?  

14. Скільки варіантів має Базовий навчальний план початкової освіти? 

15. Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачені в 

НУШ (Новій українській школі) 

16. 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… 

17. Який із варіантів не відноситься до Базового навчального плану 

Нової початкової освіти? 

18. Варіативний складник базового навчального плану розподіляється… 

19.  У закладах освіти, відповідно до освітньої програми, якою мовою 

викладаються дисципліни? 

20. Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню 

освіту в закладі освіти (його філій), що…  

21. Як у закладі освіти організовується інклюзивне навчання? 

22. Штатні розписи державних і комунальних закладів загальної 

середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів затверджуються… 

23. Здобуття профільної середньої освіти усіма здобувачами освіти 

становитиме три роки з… 

24. Розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої 

освіти затверджується… 

25. Державні стандарти загальної середньої освіти визначають… 

26. Заклад загальної середньої освіти – це 

27. Що  має  стати  інструментом забезпечення успіху Нової української 

школи? 

28. Центральне місце в системі освіти належить (на думку авторів 

концепції НУШ)… 



29. Скільки ключових компетентностей здобуватимуть учні (за новим 

законом «Про освіту»)? 

30.  На засадах якої педагогіки працюватиме Нова українська школа? 

31. Яка роль учителя в Новій українській школі? 

32. Які два спрямування передбачає здобуття профільної середньої 

освіти? 

33. Нові освітні стандарти сфокусовані на... 

34. Де здобувається базова середня освіта? 

35. Оберіть серед запропонованих ключову компетентність Нової 

української школи 

36. У Законі «Про освіту» вводиться поняття «академічна 

доброчесність» і наводяться види його порушень. Що з цього списку не 

згадується в переліку таких порушень? 

37. Що належить до повноважень керівника закладу освіти? 

38. До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на 

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

39. На якому принципі здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання? 

40. Яка форма освіти, з перечислених, НЕ належить до індивідуальної 

форми здобуття освіти? 

41. За новим законом, ліцей – це   

42. Одна і та ж сама особа не може бути керівником відповідного 

закладу загальної середньої освіти більше, ніж… 

43. Відповідно до Закону України «Про освіту», початкова школа – це   

44. Відповідно до Закону України «Про освіту», спеціальна школа – це  

45. Відповідно до Закону України «Про освіту», санаторна школа – це 

46. Відповідно до Закону України «Про освіту», школа соціальної 

реабілітації – це 

47. Відповідно до Закону України «Про освіту», спеціалізована 

мистецька школа (школа-інтернат) – це 



48. Статус державного має заклад загальної середньої освіти, заснований 

на 

49. Статус комунального має заклад загальної середньої освіти, 

заснований на  

50. Статус приватного має заклад загальної середньої освіти, заснований 

на 

51. Педагогічним і науково-педагогічним працівникам встановлюються 

щомісячні надбавки за вислугу років (понад 3 роки) у розмірах  

52. Педагогічним і науково-педагогічним працівникам встановлюються 

щомісячні надбавки за вислугу років (понад 10 років) у розмірах 

53. Педагогічним і науково-педагогічним працівникам встановлюються 

щомісячні надбавки за вислугу років (понад 20 років) у розмірах  

54. Заочна форма здобуття освіти – це 

55. Очна (денна, вечірня) форма здобуття освіти – це 

56. Екстернатна форма здобуття освіти – це 

57. Освітній округ – це 

58. Опорний заклад освіти – це 

59. Закон дає багато автономії школі. Що з цього списку НЕ зможе 

робити керівництво школи? 

60. Закон вводить перелік з 11 компетентностей і 12 наскрізних вмінь. 

Що з переліку є саме наскрізним вмінням? 

61. Нормативний правовий документ, у якому в обов'язковому порядку 

прописані права та обов'язки педагогів, – це 

62. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка 

є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста 

або магістра та стаж педагогічної діяльності не менше… 

63. Тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом 

навчального року не може бути меншою 

64. Навчальний рік у календарних днях незалежно від підпорядкування 

типів і форм власності розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується 

не пізніше… 



65. Що визначається законодавством як система освітніх послуг, 

гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, 

врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення 

до освітнього процесу всіх його учасників? 

66. Що є системою науково-методичних і педагогічних заходів, 

спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її 

компетентностей? 

67. Що визначається законом як сукупність закладів освіти, у тому числі 

закладів позашкільної освіти, закладів культури, фізичної культури і спорту, 

що забезпечують доступність освіти для осіб, які проживають на відповідній 

території? 

68. Які є види атестації? 

69. В яких формах залежності від засновника можуть функціонувати 

заклади освіти? 

70. Згідно законодавства заклад загальної середньої освіти існує у формі 

якої особи? 

71. Яка посадова особа затверджує штатні розписи державних і 

комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від 

підпорядкування і типів? 

72. Хто приймає рішення про функціонування в закладі групи 

подовженого дня? 

73. В які терміни батьки повинні подати заяву про зарахування дітей до 

закладу загальної середньої освіти? 

74. Відповідно до Закону України «Про освіту» освітній процес – це 

75. Ким затверджуються штатні розписи державних і комунальних 

закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів на 

підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, 

затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері освіти 



76. На кого покладається відповідальність за здобуття повної загальної 

середньої освіти дітьми? 

77. Які типи закладів забезпечують здобуття загальної середньої освіти в 

Україні? 

78. За якими формами навчання здійснюється освітній процес у закладах 

загальної середньої освіти? 

79. Назва органу, який схвалює освітню програму. 

80. Який документ закладу освіти складається та затверджується на 

основі освітньої програми? 

81. В процесі якої роботи здійснюється виховання учнів (вихованців) у 

закладах загальної середньої освіти? 

82. Який орган (посадова особа) може забезпечувати пільговий проїзд 

учнів до місця навчання і додому? 

83. За яких умов створюється педагогічна рада в усіх закладах освіти, що 

забезпечують здобуття загальної середньої освіти, незалежно від 

підпорядкування, типів і форми власності? 

84. Який документ конкретизує організацію освітнього процесу, 

складається та затверджується на основі освітньої програми? 

85. Яка посадова особа (орган) призначає на посади та звільняє з посад 

заступника керівника, педагогічних та інших працівників закладу загальної 

середньої освіти? 

86. Який орган розробляє Державні стандарти загальної середньої 

освіти? 

87. Який орган (установа, організація) здійснює поточне та підсумкове 

оцінювання знань учнів та вибір їх форм, змісту та способу? 

88. Яка форма освіти НЕ належить до інституційної форми здобуття 

освіти? 

89. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію та 

перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти незалежно 

від підпорядкування, типу і форми власності приймає  



90. У закладах загальної середньої освіти, розташованих у селах і 

селищах, кількість учнів у класах визначається демографічною ситуацією, 

але повинна становити не менше… 

 

 

 


