
Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері повної загальної 

середньої освіти 

Перелік питань  

для перевірки знання Закону України «Про освіту» 

 

1. Право на безоплатну освіту визначені: 

а) Конституцією та законами України; 

б) Статутом закладу освіти; 

в) Законом України « Про освіту».  

 

2.Не є формами здобуття освіти: 

а) інституційна; 

б) індивідуальна; 

в) неформальна. 

 

3.Профільна середня освіта передбачає таке спрямування: 

а) наукове та професійне; 

б) академічне та професійне; 

в) наукове та академічне.  

 

4.Для забезпечення територіальної доступності  повної загальної середньої освіти 

створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій: 

а)  місцевого самоврядування; 

б) органи центральної влади; 

в) рішення громади. 

5. Спеціальна група або інклюзивний клас у закладі освіти утворюються: 

а) у разі звернення батьків; 

б) за рішенням директора; 

в) за поданням вчителя.  

6.  Заклад освіти як субꞌєкт господарювання може діяти в одному з таких статусів: 

а) бюджетна установа; 

б) неприбутковий заклад освіти; 

в) бюджетна установа, неприбутковий заклад освіти, прибутковий заклад освіти. 

    7. Держава гарантує автономію закладу: 

а) академічну, організаційну, кадрову; 

б) академічну, організаційну, фінансову, кадрову; 

 в) організаційну, фінансову. 

8.Хто затверджує статут закладу освіти? 

а) засновник; 

б) колегіальний орган громадського самоврядування; 

в) керівник закладу освіти. 

9. Хто несе відповідальність за освітню,фінансово-господарську та іншу 

діяльність закладу освіти? 

а) засновник; 

б) керівник; 

в) орган громадського самоврядування. 

 10. Основним колегіальним органом управління закладу освіти є: 



а) вчена або педагогічна рада; 

б)  наглядова (піклувальна) рада; 

в) громадське самоврядування. 

11.Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є: 

а) батьківські збори; 

б) загальні збори колективу ; 

в) орган самоврядування здобувачів освіти. 

12.Чи мають право втручатись в освітню діяльність політичні партії (обꞌєднання)? 

а) так; 

б) ні; 

в) за рішенням засновника. 

13.Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти визначає: 

а) стандарт освіти; 

б) педагогічна рада; 

в) вчитель. 

14. Академічна доброчесність - 

а) сукупність естетичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватись учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової діяльності; 

б) сукупність естетичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватись здобувачі освітнього процесу під час навчання; 

в) сукупність естетичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватись надавачі  освітнього процесу під час викладання та провадження 

наукової діяльності. 

      15.Інституційний аудит: 

а) комплексна зовнішня перевірка та оцінювання 

освітніх і управлінських процесів закладу освіти; 

б) перевірка знань і вмінь учнів; 

в) перевірка фінансово-господарської діяльності закладу. 

 

16. Атестація педагогічних працівників - 

а)  система заходів спрямованих на всебічне і комплексне оцінювання громадської  

діяльності педагогічних працівників; 

б) система заходів спрямованих на всебічне і комплексне оцінювання педагогічної 

діяльності педагогічних працівників; 

в) система заходів спрямованих на присвоєння педагогічних звань педагогічним 

працівникам. 

17. Сертифікація педагогічних працівників відбувається: 

а) на добровільних засадах; 

б) обовꞌязково; 

в) за рішенням керівника. 

18.Чи мають право батьки здобувачів освіти завчасно отримувати інформацію про 

всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, 

соціологічні заходи? 

а) ні; 

б) так; 

в) частково. 



19. Повноваження планувати, забезпечувати розвиток мережі закладів дошкільної, 

початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти є у: 

а) центрального органу виконавчої влади у сфері науки і освіти; 

б) органу місцевого самоврядування; 

в) органів із забезпечення якості освіти. 

20.  Які контрольні функції зникли відповідно до нового Закону України «Про 

освіту» 

а) атестація шкіл та інспекції, які проводять відділи освіти;  

б) організаційно-технічні заходи щодо поліпшення стану умов і охорони праці; 

в) внутрішкільний контроль.  

21. Хто контролюватиме якість освіти за новим законом?  

а) за умови своєчасного підвищення педпрацівниками кваліфікації контроль не 

проводиться; 

б) Державна служба якості освіти, яка проводитиме інституційний аудит один раз 

на 10 років;  

в) Міністерство освіти і науки раз на 5 років. 

22.Державні гарантії педагогічним працівникам передбачено 57 статтею Закону: 

а) «Про повну загальну середню освіту»; 

б) «Про освіту»; 

в) «Про дошкільну освіту»  

23. У закладі освіти органи громадського самоврядування у сфері освіти 

створюються: 

а) за ініціативою учасників освітнього процесу; 

б) за рішенням засновника; 

в) за рішенням батьків. 

24.Складовими Єдиної державної  електронної  бази  з питань освіти є: 

а) Реєстр субꞌєктів освітньої діяльності, Реєстр документів про освіту, Реєстр 

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та Реєстр 

студентських(учнівських)квитків Реєстр педагогічних працівників, Реєстр 

сертифікатів педагогічних працівників; 

б) Реєстр субꞌєктів освітньої діяльності, Реєстр документів про освіту  та Реєстр 

студентських (учнівських) квитків; 

в) усі нормативні документи з питань освіти. 

25. Порядок розподілу освітньої субвенції при фінансуванні здобуття повної 

загальної середньої освіти визначається згідно: 

а) формули, в основі якої лежить кількість надавачів освіти; 

б) формули, в основі якої лежить кількість здобувачів освіти; 

в) розрахунків керівника закладу освіти. 
 


