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Перелік
питань для претендентів, які виявили бажання взяти участь у 

конкурсі на заміщення вакантних посад консультантів з галузей освіти 
Комунальної установи «Центр професійного розвитку «Освітня траєкторія»

Дніпровської міської ради

1. Хто затверджує Положення про центр професійної освіти педагогічних 
працівників?

2. Ким затверджується освітня програма закладу загальної середньої освіти?
3. Назвіть статтю Конституції України, у якій зазначено, що «Держава 

забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, 
професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних 
закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, 
професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання».

4. На який період розрахована Концепція реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?

5. Хто затверджує стратегію розвитку закладу освіти?
6. Назвіть компетентність, яка не належить до ключових компетентностей, 

згідно з Державним стандартом початкової освіти.
7. Назвіть рівень освіти, згідно з яким центральне місце в системі освіти 

належить Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа».

8. Роль учителя відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

9. Перелічіть етапи проведення реформування загальної середньої освіти в 
Україні.

10. Що таке сертифікація педагогічних працівників?
11. Дайте визначення вислову «інституційний аудит закладу освіти».
12. Протягом якого часу педагогічні працівники, які не мають досвіду 

педагогічної діяльності, повинні пройти педагогічну інтернатуру?
13. На підставі якого документа заклади загальної середньої освіти утворюють 

інклюзивні класи?
14. Які типи закладів освіти забезпечують здобуття повної загальної середньої 

освіти?
15. Яку кількість академічних годин потрібно педагогічному працівнику дл; 

підвищення кваліфікації протягом п’яти років?
16. Періодичність проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічний 

працівників?
17. Протягом якого терміну потрібно оприлюднити на вебсайті перелік видами; 

документів про підвищення кваліфікації суб’єкта підвищення кваліфікації?



18. Яка мета роботи з педагогічними кадрами є найбільш пріоритетною?
19. Назвіть ефективний метод отримання об’єктивної інформації, з метою 

вивчення рівня професійної компетентності педагогічних кадрів.
20. Дайте визначення терміну «Професійна компетентність».
21. Дайте визначення терміну «інновація».
22. Назвіть поняття, якому відповідає визначення: «Комплекс властивостей 

особистості, який забезпечує високий рівень самоорганізації 
професійної педагогічної діяльності на рефлексивній основі».

23. Дайте визначення терміну «андрагогіка».
24. Що таке траєкторія професійного розвитку педагогічного працівника?
25. Що не вважається порушенням академічної доброчесності?
26. Що таке гранти?
27. Дайте визначення терміну «супервізія».
28. На скільки циклів поділяється базова середня освіта?
29 Мета освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
ЗО. Основне завдання центру професійного зростання педагогічних 

працівників.


