ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТУВАНЬ І ЗАВДАНЬ
Конкурсного відбору на зайняття посади керівника закладу загальної
середньої освіти, заснованого на спільній власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Харківського району, для переможця проводиться у 3 етапи
протягом 1-го робочого дня.
І етап. Тестова перевірка знань законодавства України у сфері
загальної середньої освіти та професійної компетентності.
Тести містять 80 питань по 0,25 балу на знання законодавства України у
сфері загальної середньої освіти.
Максимальна кількість балів за тестові завдання – 20 балів.
ІІ етап. Ситуаційне завдання.
Зміст відповіді на ситуаційне завдання оцінюється відповідно до реалізації
наступних компетентностей:
нормативно-правова компетентність (здатність реалізовувати
освітню політику навчального закладу відповідно до вимог і стандартів
державної політики в сфері освіти);
управлінська компетентність (здатність ефективно здійснювати
управлінську діяльність в умовах закладу загальної середньої освіти);
психологічна компетентність (здатність створювати сприятливий
психологічний клімат у колективі, формувати атмосферу відданості справі,
ініціативи та відповідальності);
лідерська компетентність (здатність вливати на людей і формувати
команду своїх послідовників);
комунікативна компетентність (здатність забезпечувати ефективні
комунікації в колективі).
Кожен із критеріїв оцінюється за 5-бальною шкалою. Результати
оцінювання кожен член комісії вносить до власного оціночного листа ІІ етапу
конкурсного відбору.
За ІІ етап претендент може отримати максимально 25 балів.
Ситуаційні завдання ІІ-го етапу не оголошуються. Учасники обирають
одне з 21 запропонованого завдання під час конкурсного відбору і готуються до
відповіді.
ІІІ етап. Публічна та відкрита презентація державною мовою
Перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та
надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної
презентації.
Регламент етапу:
– виступ претендента – до 15 хв.;
– запитання та обговорення – до 15 хв.
Захист Перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти
претендентом оцінюється Комісією за чотирма критеріями:
– ступінь володіння змістом презентованої програми розвитку закладу;
– культура мовлення й поводження в дискусії;

– повнота й адекватність відповідей на питання;
– продемонстрований рівень спеціальних психолого-педагогічних знань.
Кожен із критеріїв оцінюється за 10-бальною шкалою. Результати
оцінювання кожен член комісії вносить до власного оціночного листа ІІІ етапу
конкурсного відбору.
У протоколі засідання Комісії відображається середній бал оцінки
публічного захисту Перспективного плану розвитку закладу загальної середньої
освіти за результатами сум, відображених в оціночних листах членів Комісії.
За ІІІ етап претендент може отримати максимально 40 балів.
Максимальна кількість балів: 85 балів.
Переможцем стає учасник конкурсного відбору, який набрав найбільшу
кількість балів, що зазначається у підсумковому протоколі. У разі рівного
розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ НА ЗНАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
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.
За якої обов’язкової умови анонімне повідомлення працівника
органу про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншим
працівником цього ж органу підлягає розгляду?
6.
Що таке корупція у розумінні Закону України «Про запобігання
корупції»?
7.
Що розуміється під «зверненнями громадян»?
8.
У який термін розглядаються звернення, які не потребують
додаткового вивчення?
9.
Коли запитувач має право звернутися до розпорядника публічної
інформації із запитом на інформацію?
10.
Хто є дитиною згідно з Конвенцією про права дитини?
11.
Згідно з Конвенцією про права дитини кожна дитина має право на
ім'я та громадянство з моменту
12.
Повна загальна середня освіта має три рівні освіти (відповідно до
Закону України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р.).
13.
В якому з описаних фрагментів змальовано компетентнісне
навчання?
14.
Закон України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р.
вводить перелік з 11 компетентностей і 12 наскрізних вмінь. Що з переліку є саме
наскрізним вмінням?
15.
Скільки дітей може бути в одному класі школи (відповідно до Закону
України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р.)?
16.
За новим законом, гімназія – це:.
17.
За новим законом, ліцей – це:.
18.
Закон України «Про освіту»( який набрав чинності 28.09.2017р.) дає
багато автономії школі. Що з цього списку не зможе робити керівництво школи?
19.
Які контрольні функції зникли відповідно до нового Закону України
«Про освіту»?
20.
Хто контролюватиме якість освіти за новим законом?
21.
У Законі України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р.,
вводиться поняття «академічна доброчесність» і наводяться види його порушень.
Що з цього списку не згадується в переліку таких порушень ?
22.
Що таке інформальна освіта?
23.
Що таке неформальна освіта?
24.
Що таке формальна освіта?

25.
Новий закон визначає крім стандартного навчання у школі ще
дистанційне, екстернат, домашнє навчання та педагогічний патронаж. Що таке
сімейне (домашнє) навчання?
26.
Директора школи за Законом України «Про освіту», який набрав
чинності 28.09.2017р., обирають за конкурсом на 6 років (з правом обрання на
ще один термін). Чия присутність не є обов'язковою для проведення такого
конкурсу?
27.
Закон України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р., дає
вчителю можливість працювати за власними освітніми програмами та регулює
кількість годин для підвищення їхньої кваліфікації. Як мають покращувати свої
знання і вміння педагоги за новим законом?
28.
Яке місце може займати релігія в школі?
29.
Колегіальним органом управління закладом освіти є:
30.
Усі українці мають право на безкоштовну повну загальну середню
освіту. Чи це означає, що тепер держава платитиме за навчання дітей у приватних
школах?
31.
Скільки варіантів має Базовий навчальний план початкової освіти?
32.
Які нові форми підвищення оплати праці педагогічних працівників
передбачені в НУШ (новій українській школі)?
33.
Державний стандарт початкової загальної освіти передбачає поділ
організації освітнього процесу на 2 цикли (І цикл – 1-2 класи; ІІ цикл – 3-4 класи)
із застосуванням діяльнісного підходу, заснованого на:
34.
Який із варіантів не відноситься до Базового навчального плану
Нової початкової освіти?
35.
Варіативний складник базового навчального плану розподіляється:
36.
У закладах освіти відповідно до освітньої програми:
37.
Здобувати початкову та базову середню освіту особа має право у
державному або комунальному закладі освіти:
38.
Інклюзивне навчання у закладі освіти організовується:
39.
Штатні розписи державних і комунальних закладів загальної
середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів затверджуються:
40.
Здобуття профільної середньої освіти усіма здобувачами освіти
становитиме три роки з:
41.
Розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої
освіти затверджується:
42.
Державні стандарти загальної середньої освіти визначають:
43.
Заклад загальної середньої освіти – це:
44.
Андрагогіка – це:
45.
Самоосвіта – це:
46.
Колективний договір, угода укладається :
47.
«Відпустки» особової картки працівника (типова форма № П-2)
вносяться відомості про надання:
48.
У наказах про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу про
заробітну плату зазначають:

49.
Правила і порядок взаємовідносин між роботодавцем і найманими
працівниками встановлюються:
50.
Оформлення наказу про виконання працівником додаткової роботи в
порядку суміщення професій (посад) можливе за умови:
51.
Як часто, всі посадові особи обов’язково проходять навчання і
перевірку знань із питань охорони праці?
52.
Як називається інструктаж, який проводиться на робочому місці до
початку роботи з новоприйнятим працівником або працівником, який буде
виконувати нову для нього роботу?
53.
Де реєструється проведення інструктажів та стажування
працівників?
54.
З якою періодичністю роботодавець зобов’язаний організовувати
медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими
чи небезпечними умовами праці?
55.
Хто здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства
з охорони праці?
56.
Протягом скількох днів проводиться спеціальне розслідування
нещасних випадків?
57.
За стан охорони праці на підприємстві відповідає:
58.
Центральне місце в системі освіти належить (на думку авторів
концепції)...
59.
Скільки ключових компетентностей здобуватимуть учні (за новим
законом "Про освіту")?
60.
Нові освітні стандарти сфокусовані на...
61.
Оберіть серед запропонованих ключову компетентність Нової
української школи
62.
Оберіть серед запропонованих ключову компетентність Нової
української школи
63.
Оберіть серед запропонованих ключову компетентність Нової
української школи
64.
Нова школа працюватиме на засадах педагогіки...
65.
Яка роль учителя в Новій українській школі?
66.
Новий базовий Закон “Про освіту” передбачає ... рівні повної
загальної середньої освіти
67.
Початкова освіта триває....роки
68.
Базова середня освіта здобувається
69.
Профільна середня освіта, яка здобувається в ліцеї або закладах
професійної освіти, триває ... роки
70.
Початкова освіта поділятиметься на ... цикли
71.
Перший цикл початкової освіти називається....
72.
Чи будуть у першому циклі традиційні оцінки?
73.
Другий цикл початкової освіти називається ...
74.
Базова середня освіта поділятиметься на ... цикли:
75.
Перший цикл базової школи (5-6 класи) називається
76.
Другий цикл базової школи (7-9 класи) називається

77.
У рамках профільної освіти старшокласник зможе обирати одне з
двох спрямувань навчання
78.
Випускники академічних ліцеїв будуть проходити державну
підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання?
79.
Початок роботи початкової школи за новим освітнім стандартом на
компетентнісній основі розпочнеться у...
80.
Перший дванадцятий клас Нової школи – не пізніше...

