
Додаток 2 

до наказу відділу освіти  

Перещепинської міської ради 

від _14.052020__ №_87-з_ 

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України. 

1. Основні риси Української держави за Конституцією України. 

2. Форма правління в Україні . 

3. Які форми народного волевиявлення в Україні передбачені 

Конституцією України?  

4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин 

України. 

5. Найважливіші функції держави . 

6. Чи обмежуються конституційні права і свободи людини та 

громадянина в умовах надзвичайного стану?. 

7. Конституційне право на працю . 

8. Конституційне право на освіту . 

9. Конституційне право на соціальний захист. 

10. Обов'язки громадянина України . 

11. Верховна Рада України та її повноваження. 

12. Президент України та його повноваження. 

13. Повноваження Кабінету Міністрів України . 

14. Повноваження місцевих державних адміністрацій. 

15. Система адміністративно-територіального устрою України . 

ІІ. Питання на перевірку знань Концепції реалізації державної політики 

у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029 року 

1. Мета Концепції «Нова українська школа». 

2. Що необхідно забезпечити для досягнення мети Концепції «Нова 

українська  школа»? 

3. Формула української школи відповідно до Концепції «Нова українська  

школа». 

4. Структура Нової української школи. 

5. Основні методичні рекомендації щодо організації освітнього простору 

Нової української школи. 

6. Децентралізація та ефективне управління загальною середньою 

освітою, що сприятиме реальній автономії школи відповідно до 

Концепції «Нова українська школа». 

7. Випускник школи відповідно до Концепції «Нова українська школа». 

8. Поняття – умотивований вчитель у Концепції «Нова українська 

школа». 



 2 

9. Сутність профільного навчання в системі нової української 

школи. 

10. Вимоги до організації інклюзивного навчання в закладах загальної 

середньої освіти. 

11. Порядок відкриття та порядок навчання у класах з інклюзивним 

навчанням. 

12. Індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми 

потребами. Порядок складання індивідуальної програми розвитку. 

13. Ключові компетентності відповідно до Концепції «Нова українська 

школа». 

14. Сутність педагогіки партнерства у Новій українській школі. 

15. Функції та обов’язки директора закладу освіти. 

ІІІ. Перелік питань на перевірку знань Закону України «Про освіту» 

1. Права та обов’язки здобувачів освіти. 

2. Поняття Державного стандарту загальної середньої освіти. 

3. Типи закладів загальної середньої освіти. 

4. Право на освіту. 

5. Соціально-педагогічний патронат в системі освіти. 

6. Форми навчання. 

7. Що є опорним закладом та мета його створення? 

8. Які права і обов’язки мають заклади освіти всіх форм власності 

упровадженні освітньої діяльності відповідно до законодавства. 

9. Навчальні плани та навантаження учнів. 

10.  Система забезпечення якості освіти та її складові. 

11.  Інституційний аудит та його мета. 

12. Освітні рівні в Україні. 

13. Основні принципи освіти. 

14. Державний контроль за діяльністю закладів загальної середньої освіти. 

15. Завдання загальної середньої освіти. 

ІV. Перелік питань на перевірку знань Закону України «Про повну 

загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у 

сфері освіти: 

1. Нормативно-правові акти, які визначають правові, організаційні засади 

функціонування і розвитку системи освіти України. 

2. Основні принципи планування роботи закладів освіти 

3. Механізм утворення, ліквідації, реорганізації та перепрофілювання  

закладу загальної середньої освіти. 

4.  Роль атестації педагогічних кадрів у вдосконаленні фахової 

майстерності педагогів.  

5.  Сертифікація педагогічних працівників. 

6.  Сутність, мета і принципи профільного навчання.  

7. Організація харчування в закладах освіти. 
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8. Організація методичної роботи у закладах освіти: її значення та 

суть. 

9. Організація роботи з обдарованими дітьми. 

10. Організація роботи по попередженню дитячого травматизму та 

дотримання правил техніки безпеки в закладах освіти. 

11. Обов’язки керівника закладу освіти. 

12. Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

13. Види стимулювань та доплат працівникам  закладів освіти. 

14. Форми оцінювання результатів навчання на різних рівнях загальної 

середньої освіти.  

15. Колегіальні органи закладу освіти та порядок їх функціонування. 

 


