Перелік тестових питань
для проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад
директора комунальної організації (установи, закладу) "Шосткинський
навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів - ліцей
Шосткинської міської ради Сумської області" та директора комунальної
організації (установи, закладу) "Шосткинський навчально-виховний
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 - дошкільний навчальний
заклад ім. Героя Радянського Союзу Колодко М.О. Шосткинської міської
ради Сумської області"
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Спільними для всіх компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для
успішної життєдіяльності, є такі вміння?
Який орган визначає державну політику у сфері освіти?
Досягнення мети повної загальної освіти забезпечується шляхом формування
ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної
життєдіяльності, таких як?
Засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої
діяльності є?
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 це?
Насамперед вивченню якої мови міжнародного спілкування в державних і
комунальних закладах освіти сприяє держава?
Спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах
освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях
на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації,
як правило, на основі договору це?.
Самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час
повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою
діяльністю, родиною чи дозвіллям це?
Спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння
освітньою програмою відбувається за участю різних суб’єктів освітньої
діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах це?
З якого віку, як правило, здобувається початкова освіта ?
Сукупність закладів освіти (їхніх філій), у тому числі закладів позашкільної
освіти, закладів культури, фізичної культури і спорту, що забезпечують
доступність освіти для осіб, які проживають на відповідній території це?
Спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах
освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях
на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації,
як правило, на основі договору це?.
Основним колегіальним органом управління закладу освіти є?
Набуття особою практичного досвіду виконання завдань та обов’язків у певній
професійній діяльності або галузі знань реалізується шляхом?
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Залежно від засновника заклад освіти може діяти як?
Набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей
у межах професійної діяльності або галузі знань реалізується шляхом?
Комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку
дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку це?
Об’єктивне оцінювання результатів навчання педагогічними, науковопедагогічними та науковими працівниками передбачає дотримання принципів
та правил, і є складовою (чого)?
Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є?
Сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають
керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та
провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до
результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень це?
Орган закладу освіти який сприяє вирішенню перспективних завдань його
розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з
основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням,
ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами
місцевого
самоврядування,
науковою
громадськістю,
громадськими
організаціями, юридичними та фізичними особами?
Затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників,
що слугують основою для формування професійних кваліфікацій це?
Оцінювання результатів навчання, здобутих особою на певному рівні освіти,
що проводиться спеціально уповноваженою державою установою
(організацією) це?
Хабарництво буде вважатися порушенням (чого)?
Комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських
процесів закладу освіти (крім закладів вищої освіти), які забезпечують його
ефективну роботу та сталий розвиток це?
Процедура визнання спроможності юридичної або фізичної особи надавати
освітні послуги на певному рівні освіти відповідно до ліцензійних умов це?
Оцінювання освітньої програми на предмет її відповідності стандарту освіти, а
також спроможності закладу освіти забезпечити досягнення здобувачами
освіти передбачених в освітній програмі результатів навчання це?
Посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної
категорії встановлюється в розмірі?
Зовнішнє незалежне оцінювання здійснюється на таких принципах?
Першоосновою розвитку дитини як особистості є?
Система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання
педагогічної діяльності педагогічних працівників це?
За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному
працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж?
На яку посадову особу Кабінетом Міністрів України покладається виконання
завдань щодо захисту прав у сфері освіти?
За який стаж роботи педагогічним і науково-педагогічним працівникам
встановлюється щомісячна надбавка за вислугу років у розмірі 20 відсотків
посадового окладу?
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Який орган забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
освіти і науки?
Педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію, отримує щомісячну
доплату в розмірі?
Який орган управління у сфері освіти затверджує ліцензійні умови
провадження освітньої діяльності?
Ким здійснюється соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?
Завданнями загальної середньої освіти є?
Коли навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної
середньої освіти починається для базової середньої освіти?
Наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти не може
перевищувати … учнів?
Заклад загальної середньої освіти для дітей, які відповідно до рішення суду
потребують особливих умов виховання це?
Яким органом встановлюється термін навчання в закладах загальної середньої
освіти для дітей з особливими освітніми потребами?
Коли навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної
середньої освіти починається для початкової освіти?
Заклад загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які
потребують тривалого лікування це?
У разі якої кількості учнів у класі в закладах загальної середньої освіти,
розташованих у селах і селищах, заняття проводяться за індивідуальною або
іншими формами навчання?
Коли навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної
середньої освіти починається для профільної середньої освіти?
Заклад загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами,
зумовленими складними порушеннями розвитку це?
В інклюзивних групах подовженого дня кількість учнів з особливими освітніми
потребами (діти із числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату,
затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими
інтелектуальними порушеннями тощо) становить не більше … осіб?
За якої кількості учнів відбудеться поділ класу на групи при вивченні
української мови, яка вивчається як предмет у закладі загальної середньої
освіти з навчанням українською мовою?
Наповнюваність групи продовженого дня закладу загальної середньої освіти не
повинна перевищувати … учнів?
Тривалість перебування учнів у групі подовженого дня становить не більше …
годин на день?
Навчальний рік у закладах загальної середньої освіти закінчується не пізніше
…?
Яка кількість учнів може навчатись у класі спеціальної загальноосвітньої
школи (школі-інтернаті) для дітей із складними вадами розвитку?
Яка тривалість уроків у закладах загальної середньої освіти становить у
перших класах?
Яка мінімальна тривалість проведення спортивно-оздоровчих занять для учнів
групи подовженого дня?
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Комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом
загальної середньої освіти для досягнення учнями визначених відповідним
Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання це?.
Яка гранична дата визначена для подання заяви про зарахування дитини до
першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на
якій проживає ця дитина?
Який орган визначає строки та тривалість навчальних канікул у закладі
загальної середньої освіти?
Як називається спосіб конкурсного відбору дітей для зарахування на вільні
місця до закладів загальної середньої освіти?
Яка мінімальна тривалість навчальних канікул у закладі загальної середньої
освіти протягом навчального року?
Система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах
недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення
та включення до освітнього процесу всіх його учасників це?
За рішенням якого органу здійснюється направлення учнів (вихованців) до
шкіл соціальної реабілітації?
У якій кількості утворюється конкурсна комісія для проведення жеребкування
з метою зарахування дітей до першого класу закладу освіти?
Упродовж якого строку з дня отримання від закладу освіти документів про
переведення до іншого закладу освіти учень чи один із його батьків (для учнів,
які не досягли повноліття) має подати до закладу освіти, до якого переводиться
учень, заяву про зарахування та особову справу?
У який період проводиться жеребкування з метою зарахування дітей до перших
класів закладів освіти?
Який орган повинен інформувати керівник закладу загальної середньої освіти
про відрахування учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування у разі їх вибуття на постійне місце проживання за межі України?
На кого покладається організація роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності в закладі освіти?
Яка доплата у відсотках до тарифної ставки здійснюється вчителю за
завідування майстернями?
Яке тижневе педагогічне навантаження асистента вчителя інклюзивного класу
закладу загальної середньої освіти становить тарифну ставку?
Яка доплата у відсотках до тарифної ставки здійснюється вчителю за
завідування навчально-дослідними ділянками?
Яке тижневе педагогічне навантаження асистента вчителя інклюзивного класу
закладу загальної середньої освіти становить тарифну ставку?
За якою формою складається акт про нещасні випадки, що сталися під час
навчально-виховного процесу в закладах освіти?
Яка посадова особа закладу освіти проводить інструктажі з охорони праці,
безпеки життєдіяльності класоводів, класних керівників, учителів та інших
осіб, які залучені до організації позакласної, позашкільної роботи?
Скільки розмірів мають шкільні меблі за ростовими групами?
Починаючи з якого класу учні, які інструктуються з безпеки життєдіяльності,
розписуються в журналі?
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Яка максимальна напруга постійного електричного струму може підводитись
до учнівських столів у кабінеті фізики закладу загальної середньої освіти?
Що таке конфіденційна інформація відповідно до Закону України «Про доступ
до публічної інформації»?
Протягом якого часу орган управління освітою, за місцезнаходженням закладу
освіти, зобов’язаний повідомити МОН України про груповий нещасний
випадок, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, нещасний випадок
із смертельним наслідком та випадок смерті учасників навчально-виховного
процесу під час навчально-виховного процесу?
У який термін розглядаються звернення, які не потребують додаткового
вивчення?
Чи можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації претенденти на
нагородження Золотою або Срібною медаллю?
Які звернення громадян розглядаються у першочерговому порядку?
Перший цикл початкової освіти називається?
Що належить до повноважень керівника закладу освіти?
Яка роль учителя в Новій українській школі?
До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на веб-сайтах
закладів освіти (у разі їх відсутності – на веб-сайтах засновників)?
На яких засадах педагогіки працюватиме Нова українська школа?
Під час якого етапу буде створено систему незалежного оцінювання
результатів навчання за курс базової середньої освіти відповідно до Концепції
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти
«Нова українська школа»?
Як називається інструктаж, який проводиться на робочому місці до початку
роботи з новоприйнятим працівником або працівником, який буде виконувати
нову для нього роботу?
Протягом якого періоду часу планується утворити 200-250 опорних шкіл
базового рівня у сільській місцевості відповідно до Концепції реалізації
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова
українська школа»?
Обов’язковою умовою для присвоєння педагогічного звання «учительметодист» є?
У якому році планується сформувати мережу профільних шкіл відповідно до
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа»?
Як часто, посадові особи закладів освіти обов’язково проходять навчання і
перевірку знань із питань охорони праці?
Досвід яких країн Східної Європи свідчить про суттєвий вплив освітніх реформ
на розвиток економіки та конкурентоспроможність освіти на міжнародному
рівні?
Особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих
навчальних закладів, атестуються не раніш як?
Чому сприятиме реалізація Концепції «Нова українська школа»?
В які терміни атестаційна комісія закладу освіти затверджує списки
педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії

та перенесення строку чергової атестації?
98. У якому році Україна брала участь у міжнародному дослідженні якості
середньої освіти PISA?
99. Відповідно до Конституції України, яка освіта в Україні є обов’язковою?
100. Хто є дитиною згідно з Конвенцією про права дитини?

Зразок ситуаційного завдання
для проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад
директора комунальної організації (установи, закладу) "Шосткинський
навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів - ліцей
Шосткинської міської ради Сумської області" та директора комунальної
організації (установи, закладу) "Шосткинський навчально-виховний
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 - дошкільний навчальний
заклад ім. Героя Радянського Союзу Колодко М.О. Шосткинської міської
ради Сумської області"

Кінець першого півріччя навчального року. Перший клас. Класовод
Петренко М.О. працює з дітьми з першого класу на час відпустки по догляду
за дитиною основної працівниці Сахно Л.Б. Основна працівниця повідомляє
про свій намір перервати відпустку по догляду за дитиною і стати до роботи
з січня місяця. Батьки звертаються до директора школи з проханням не
міняти вчительку, тому що діти до неї звикли. Які дії директора школи?

