
                             Додаток 1 

до Положення про конкурс 

на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти, 

що є спільною власністю 

територіальних громад 

сіл і селищ району 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

 питань на перевірку законодавства України у сфері 

загальної середньої освіти 

 

1. Який сучасний документ стратегічного значення визначив напрями 

модернізації  та пріоритетні завдання розвитку освіти України? 

2. Які обов’язкові складові Єдиної державної електронної бази з питань освіти? 

3. Що таке інклюзивна освіта? 

4. Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачені в Новій 

українській школі? 

5. Що є  колегіальним  органом  управління закладу загальної середньої освіти? 

6. Які повноваження закладу загальної середньої освіти? 

7. На засадах якої моделі освіти буде працювати Нова українська школа? 

8. Органи управління у сфері освіти? 

9. Що необхідно розуміти під  гуманізацією освіти? 

10. Які спрямування у навчанні може обрати старшокласник у рамках 

профільної освіти? 

11. Які ключові компетентності мають оцінюватися в системі загальної освіти 

України? 

12. Що  таке «ефективність управління закладом освіти»? 

13. Яка роль учителя в Новій українській школі? 

14. У чому полягають функціональні обов’язки директора школи за новим 

законодавством?  



15. Що є в основі педагогіки партнерства Нової української школи?  

16. Які повноваження педагогічної ради?  

17. Розкрийте поняття Державного стандарту загальної середньої освіти?  

18. Який чинник є визначальним для формування сприятливого соціально-

психологічного клімату в закладі освіти? 

19. Що  має  стати  запорукою успіху Нової української школи? 

20. Що є найважливішою складовою  сучасного педагогічного процесу? 

21. Що є вищим колегіальним органом громадського самоврядування  закладу 

загальної середньої освіти?  

22. Чим визначаються основні вимоги до обов’язкових результатів навчання та 

компетентностей  здобувача  загальної середньої освіти  відповідного рівня?  

23. Хто може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти?  

24. На підставі яких документів проводиться зарахування учнів до першого 

класу закладу загальної середньої освіти?  

25. Що таке інформальна освіта?  

26. На яких засадах педагогіки працюватиме Нова українська школа?  

27. Якою повинна бути наповнюваність класу закладу загальної середньої 

освіти згідно з діючим законодавством?  

28. Які ключові компетентності Нової української школи? 

29. Хто є учасниками  освітнього процесу закладів загальної середньої освіти 

30. На чому сфокусовані нові освітні стандарти? 

31. Якими основними рисами повинен володіти такий тип керівника як «лідер»? 

32. У  якому законодавчому документі прописано державні гарантії 

педагогічним та науково-педагогічним працівникам? 

33. Яка норма академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного 

працівника впродовж п’яти років? 

34. Коли почнеться навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної 

загальної середньої освіти для профільної середньої освіти? 



35. Визначте характеристики випускника Нової української школи? 

36. Яка мета атестації педагогічних працівників? 

37. Як будуть розподілятися фінанси у Новій українській школі? 

38. На які основні етапи розрахована реформа Нової української школи? 

39. Які ключові завдання  сучасного освітнього менеджменту? 

40. Що слід розуміти  під методами активізації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів? 

41. Скільки рівнів визначає Національна рамка кваліфікацій? 

42. Які нові форми здобуття освіти регламентує Закон України «Про освіту»? 

43. На який період розрахована Концепція  реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»? 

44. Що є метою внутрішнього контролю з боку керівника? 

45. Яка із  наукових  характеристик сучасної освітньої  парадигми є  

пріоритетною? 

46. Що означає поняття «академічна доброчесність»? 

47. Які рівні повної загальної середньої освіти визначено у Законі України «Про 

освіту»? Яка тривалість кожного з них? 

48. Типи закладів освіти, що забезпечать здобуття загальної середньої освіти 

відповідно до Закону України «Про освіту»? 

 

 


