
Додаток 
до Положення про конкурс на посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти, 
засновником якого є Турківська районна рада

Перелік питань на знання законодавства в письмовій формі, 
зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань 

і завдань для претендентів на посаду керівника ЗЗСО

1. Що таке заклад освіти
2. Хто являється засновником закладу освіти
3. Хто такі здобувані освіти
4. Що таке освітня компетентність
5. На чому ґрунтується законодавство України про освіту
6. Право на освіту
7. Мова освіти
8. Види освіти
9. Форми здобуття освіти
10. Рівні освіти
11. Мета дошкільної освіти
12. Початкова освіта
13. Територіальна доступність до повної ЗЗСО
14. Опорний заклад освіти
15. Створення філій опорних закладів
16. Підвіз учнів до закладів освіти
17. Освіта осіб з особливими освітніми потребами
18. Інклюзивне навчання
19. Автономія закладу освіти
20. Управління закладом освіти
21. Повноваження керівника закладу освіти
22. Колегіальні органи управління закладів освіти
23. Звітування закладу освіти
24. Освітні програми
25. Документи про освіту
26. Ліцензування освітньої діяльності
27. Акредитація освітньої програми
28. Інституційний аудит
29. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)
ЗО. Моніторинг якості освіти
31. Атестація педагогічних працівників
32. Права та обов'язки здобувачів освіти
33. Права та обов'язки педагогічних працівників
34. Права та обов'язки батьків здобувачів освіти
35. Державні гарантії здобувачам освіти
36. Державні гарантії педагогічним працівникам
37. Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу 

ОСВІТИ

38. Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників
39. Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників
40. Органи управління у сфері освіти
41. Відкритість органів управління у сфері освіти ‘
42. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти
43. Наукове і методичне забезпечення освіти



44. Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти
45. Організація медичного обслуговування в системі освіти
46. Фінансово-господарська діяльність закладів освіти
47. Міжнародне співробітництво у системі освіти
48. Що передбачає система планування роботи освітнього закладу
49. Особливості складання розкладу уроків
50. Назва документу згідно якого здійснюється виховна діяльність школи
51. Процес реорганізації та перепрофілювання ЗЗСО
52. Наповнюваність класів ЗЗСО
53. Структура та режим роботи закладу ЗЗСО
54. Тривалість уроку
55. Зарахування учнів до ЗЗСО
56. Педагогічне навантаження на вчителя
57. Етапи впровадження НУШ
58. Який підхід закладено в основу державного стандарту освіти
59. Освітні галузі за якими укладено Типову освітню програму
60. Комплектування груп закладу дошкільної освіти
61. Типи шкіл
62. Документ який регламентує процес атестації педагогічних працівників
63. Які основні принципи проведення атестації педагогічних працівників ?
64. Назвіть терміни видачі наказів «Про організацію і проведення атестації 

педагогічних працівників у навчальному році» (створення атестаційної комісії)
65. Терміни подачі атестаційній комісії списків педагогічних працівників, які 

підлягають черговій атестації
66. До якого числа АК вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються
67. Терміни подачі до АК характеристики діяльності педагогічних працівників у 

міжатестаційний період
68. Терміни ознайомлення педагогічних працівників з характеристикою
69. Терміни здійснення атестації АК І та II рівнів
70. Протягом скількох днів видається наказ про присвоєння кваліфікаційних 

категорій
71. У який строк доводиться наказ до відома педпрацівника під підпис та подання 

його в бухгалтерію
72. Які матеріали обов'язкові для розміщення в «Атестаційному кутку»
73. Строки трудового договору
74. Які підстави припинення трудового договору ?
75. Яке переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи 

штату працівників
76. Правильність ведення трудових книжок
77. Щорічні основні відпустки та їх тривалість
78. Перенесення щорічних основних відпусток
79. Оплата праці за сумісництвом
80. Правила внутрішнього трудового розпорядку
81. Порядок застосування заохочень
82. Стягнення за порушення трудової дисципліни
83. Створення безпечних і нешкідливих умов праці
84. Які вимоги щодо організації та проведення ДПА ?
85. Дотримання вимог Інструкції про звільнення учнів від ДПА
86. Основні принципи організації харчування, дотримання норм харчування у 

навчально - виховних закладах
87. Яка стаття Конституції України закріплює державну *мову в України?
88. Яка стаття Конституції України закріплює право на освіту ?
89. Перелічіть державні символи України і охарактеризуйте їх
90. Коли були прийняті Декларація про державний суверенітет; Акт проголошення




