
Перелік тестових питань 

на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, 

зокрема законів України «Про освіту»,   «Про загальну середню освіту», 

інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а 

також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа»  на період до 2029 

року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України  

 від 14 грудня 2016 року № 988-р 

 

1. Якою є територія України в межах існуючого кордону? 

2. Чи мають зворотну дію у часі закони та інші нормативно-правові акти?  

3. Чи може громадянин України за дії, що дискредитують державу, бути 

позбавлений громадянства?  

4. З якого дня набула чинності Конституція України?  

5. Що визнається найвищою соціальною цінністю в Україні? 

6. Відповідно до Конституції України  хто має право на освіту в Україні? 

7. Відповідно до Конституції України, яка освіта в Україні є обов'язковою? 

8. Відповідно до Конституції України державні символи України є… 

9. Яким нормативно-правовим актом визначаються будь-які видатки 

держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих 

видатків? 

10. У якій формі розпорядники інформації зобов'язані надавати публічну 

інформацію на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на 

Єдиному державному веб-порталі та на своїх веб-сайтах? 

11. До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на веб-

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

12. У який строк власник або уповноважений ним орган зобов'язаний 

надавати на запити профспілок, їх об'єднань інформацію щодо умов та 

оплати праці працівників, соціально-економічного розвитку підприємства, 

установи, організації та виконання колективних договорів і угод? 

13. На якому основному документі ґрунтується законодавство України про 

освіту? 

14. Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних 

осіб? 

15. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень? 

16. Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції»?  
17. У який термін розглядаються звернення, які не потребують додаткового 

вивчення? 

18. Що розуміється під "зверненнями громадян"? 

19. Який контроль здійснюється за забезпеченням доступу до публічної 

інформації? 
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20. Коли запитувач має право звернутися до розпорядника публічної 

інформації із запитом на інформацію? 

21. Протягом якого періоду розпорядник публічної інформації має надати 

відповідь на запит на інформацію, яка стосується інформації, необхідної 

для захисту життя чи свободи особи? 

22. З чого складається законодавство України про освіту? 

23. Стаття 8 Закону України «Про освіту» визначає такі види освіти… 

24. Інформальна освіта   ̶ це… 

25. Як визначають результати навчання, здобуті завдяки неформальній та/або 

інформальній освіті, у системі формальної освіти? 

26. Що означає здобуття освіти на робочому місці? 

27. Для кого передбачено педагогічний патронаж? 

28. Закон України «Про освіту» передбачає автономію закладів освіти. 

Керівник закладу середньої освіти НЕ уповноважений… 

29. Складниками системи освіти є… 

30. Другому рівню Національної рамки кваліфікацій відповідає… 

31. Якому рівню Національної рамки кваліфікацій відповідає дошкільна 

освіта? 

32. Хто відповідає за здобуття дітьми дошкільної освіти? 

33. Який документ затверджує право закладу освіти створювати та мати у 

своєму складі класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою 

навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, 

спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми 

потребами, структурні підрозділи, у тому числі філії? 

34. Який тип закладу загальної середньої освіти визначений для закладу, що 

забезпечує базову середню освіту? 

35. Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» базова 

середня освіта здобувається у… 

36. Хто приймає рішення про  створення, реорганізацію, ліквідацію та 

перепрофілюваня (зміну типу) закладу загальної середньої освіти? 

37. За яких підстав у закладі освіти організовується інклюзивне навчання? 

38. Яка форма освіти НЕ належить до індивідуальної форми здобуття освіти? 

39. Скільки дітей може бути в одному класі закладу загальної середньої 

освіти? 

40. На яких засадах педагогіки працюватиме Нова українська школа? 

41. Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання 

і соціалізація особистості, (…). Досягнення цієї мети забезпечується 

шляхом формування ключових компетентностей: вільне володіння 

державною мовою; здатність спілкування рідною (у разі відмінності від 

державної) та іноземними мовами; математична компетентність; 

компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; 

інноваційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; 

громадянські та соціальні компетентності; культурна компетентність; 

підприємливість та фінансова грамотність; інші компетентності, 



передбачені стандартом освіти. Які вміння є спільними для всіх 

компетентностей? 

42. Здобуття профільної середньої освіти передбачає спрямування… 

43. Заклади освіти можуть мати освітні програми профільної середньої 

освіти… 

44. З якою метою здійснюють Державну підсумкову атестацію здобувачів 

початкової освіти? 

45. Позашкільна освіта може здобуватися одночасно із… 

46. Професійна (професійно-технічна) освіта має… 

47. Метою вищої освіти є… 

48. Метою позашкільної освіти є… 

49. У сфері післядипломної освіти підвищення кваліфікації означає… 

50. Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи 

та класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.  У разі 

звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така 

група або клас утворюється…  
51. Мистецька освіта охоплює… 

52. Заклад освіти як суб’єкт господарювання може діяти в одному з таких 

статусів… 

53. Залежно від засновника заклад освіти може діяти… 

54. Хто гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію 

закладів освіти? 

55. Основним колегіальним органом управління закладу освіти є… 

56. Які заклади освіти мають право визначати релігійну спрямованість 

власної освітньої діяльності? 

57. Десятий рівень Національної рамки кваліфікацій передбачає… 

58. Інформація про видані документи про середню, професійну (професійно-

технічну), фахову передвищу та вищу освіту… 

59. Академічна доброчесність… 

60. Акредитація освітньої програми… 

61. Безперешкодно у встановленому законом порядку відвідувати органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади освіти всіх 

рівнів незалежно від форми власності, а також брати у встановленому 

порядку в засіданнях державних органів із питань, що належать до його 

компетенції, має право… 

62. Настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, 

справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства 

зобов’язані… 

63. Здобувачі освіти зобов’язані виконувати вимоги освітньої програми 

(індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись 

принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, 

передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти… 

64. За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному 

працівнику видають сертифікат, який є дійсним протягом… 



65. Принцип обґрунтованості та придатності методів і технологій оцінювання 

для конкретних цілей – це… 

66. Відповідно до Закону України «Про освіту»  стандарт освіти визначає… 

67. Основними формами здобуття освіти є… 

68. Хто контролює якість освіти за новим законом про освіту? 

69. Система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються для 

виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на 

окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої 

діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої 

діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання, напряму і причин 

відхилень від цілей – це… 

70. У якій формі проводиться Державна підсумкова атестація здобувачів 

освіти згідно з Державним стандартом початкової освіти? 

71. Відповідно до  Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 

період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 14.12.2016 № 988-р, центральне місце в системі освіти 

належить… 

72. Згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 

року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

14.12.2016 №988-р, виховний процес має орієнтуватися на гідність, 

чесність, справедливість, турботу, повагу до життя, повагу особистості до 

себе та інших людей, які відносяться до… 

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

74. Нові освітні стандарти сфокусовані на… 

75. Яка роль учителя в Новій українській школі відповідно до  Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р? 

 

 

 

 

 

 
 


