
Перелік тестових питань  
на перевірку знань законодавства при проведенні іспиту 

кандидатів на заміщення вакантної посади директора 
комунальної установи 

«Бердичівський інклюзивно–ресурсний центр» 
Бердичівської міської ради 

 
І. Тестові питання на перевірку знання Закону України «Про 

запобігання корупції» 
 

( Кожне питання передбачає не менше 3 варіантів відповідей,  
ЛИШЕ один з яких є правильним) 

 
 

1. В якій з описаних нижче ситуацій немає порушення обмеження щодо 
прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування? 

2. За сукупності яких умов застосовується звільнення особи як захід 
врегулювання конфлікту інтересів?  

3. Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про запобігання 
корупції»?  

4. Що таке потенційний конфлікт інтересів?  
5. Для яких державних, комунальних підприємств, господарських 

товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), 
згідно з Законом України «Про запобігання корупції», є обов’язковим 
затвердження антикорупційної програми? 

6. Що таке корупція у розумінні Закону України «Про запобігання 
корупції»? 

7. Що передбачає самостійне врегулювання конфлікту інтересів 
відповідно до закону? 

 8. Які з вказаних правил етичної поведінки порушує посадова особа, 
яка, з огляду на своє особисте негативне ставлення до осіб без постійного 
місця проживання, в максимально тривалі строки розглядає їх заяви щодо 
забезпечення житлом і роботою? 

9. Який порядок відсторонення від виконання службових повноважень 
осіб, щодо яких складено протокол про адміністративне правопорушення, 
пов’язане з корупцією?  

 
10. Які наслідки має прийняття службовою особою рішення в умовах 

реального конфлікту інтересів за наявності у неї попереднього підтвердження 



Національного агентства з питань запобігання корупції про відсутність 
конфлікту інтересів у даному випадку? 

11. Що таке правопорушення, пов’язане з корупцією?   
12. Яким чином службова особа органу державної влади зобов’язана 

відреагувати на незаконне доручення керівництва?    
13. Яка особа відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» 

є викривачем?  
14. Які терміни розгляду анонімних повідомлень про порушення вимог 

Закону України «Про запобігання корупції»  
15. Хто є близькими особами згідно із Законом України «Про 

запобігання корупції»?   
16. Що таке корупційне правопорушення у розумінні Закону України 

«Про запобігання корупції»? 
17. Що таке реальний конфлікт інтересів?  
18. Які подарунки можуть приймати суб’єкти, на яких поширюється дія 

Закону України «Про запобігання корупції»? 
19. Що таке неправомірна вигода?    
20. За якої обов’язкової умови анонімне повідомлення працівника 

органу про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» 
іншим працівником цього ж органу підлягає розгляду?  

21. Що таке пряме підпорядкування?  
22. Хто є членами сім’ї згідно із Законом України «Про запобігання 

корупції»?  
23. У якому нормативно-правовому акті передбачено визначення 

корупційного злочину? 
24. Які правила етичної поведінки передбачені Законом України «Про 

запобігання корупції»? 
25. У який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або 
визначений законом державний орган про наявність у неї реального чи 
потенційного конфлікту інтересів? 

 
 

 ІІ. Тестові питання 
 на знання чинних законодавчих норм  управління закладом освіти 

 
( Кожне питання передбачає не менше 3 варіантів відповідей, один з 

яких є правильним) 
 
 



 
1) Який стиль в управлінні закладом (установою) освіти є 

найоптимальнішим? 
2) Які звернення громадян розглядаються у першочерговому порядку?  
3) У який термін розглядаються звернення, які не потребують додаткового 

вивчення? 
4) Про дату надання працівникові щорічної основної відпустки у межах, 

затверджених графіком відпусток, роботодавець: 
5) Який процес називають «керівництвом»?  
6) Що таке «ефективність управління закладом освіти»?  
7) Що означає поняття «прийняття управлінського рішення»? 
8) Який з наведених нижче чинників є визначальним для формування 

сприятливого соціально-психологічного клімату в закладі освіти?  
9) На основі якого документа можна робити висновки про фінансовий 

стан установи? На основі:  
10) Що означає принцип демократизму в управлінні закладом (установою) 

освіти? 
11) Назвіть головний орган нагляду за охороною праці.  
12) Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і 

недієздатних осіб? 
13) Що розуміється під «зверненнями громадян»? 
14) Який контроль здійснюється за забезпеченням доступу до публічної 

інформації?  
15) Коли запитувач має право звернутися до розпорядника публічної 

інформації із запитом на інформацію?  
16) Для визначення переліку, найменування та строків зберігання 

документів з персоналу розробляється і затверджується номенклатура 
справ кадрової служби на: 

17) Протягом якого періоду розпорядник публічної інформації має надати 
відповідь на запит на інформацію, яка стосується інформації, необхідної 
для захисту життя чи свободи особи?  

18) Трудова книжка під час роботи видається працівникові:  
19) Що належить до повноважень керівника закладу освіти?  
20) До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на 

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

21) Під час працевлаштування на роботу за сумісництвом (зовнішнім) не 
передбачено надання працівником: 

22) Накази з персоналу, відповідно до затвердженої номенклатури справ, 
групують у справах:  

23) Правила і порядок взаємовідносин між роботодавцем і найманими 
працівниками встановлюються: 

  
24) Що таке конфіденційна інформація відповідно до Закону України «Про 

доступ до публічної інформації»? 



25) 1. Чи можна звільнити працівника  за закінченням строкового 
трудового договору у вихідний для нього день? 2. Коли з працівником 
необхідно провести остаточний розрахунок, враховуючи припис про 
проведення остаточного розрахунку у день звільнення? 

 
Тестові питання 

на перевірку знань 
основних законодавчих документів в галузі інклюзивної освіти 

 
( Кожне питання передбачає не менше 3 варіантів відповідей, 

ЛИШЕ один з яких є правильним) 
 

1. Нормативно-правовим документом, який засвідчує розпочату в Україні 
модернізацію освітньої галузі у напрямі інклюзивної освіти шляхом 
стандартизації на основі мультидисциплінарного підходу є: 

2. В межах якої декларації вперше інклюзивну освіту визначено як 
реформаційні освітні зміни на підтримку особливостей й відмінностей 
кожного? 

3. Під час проведення комплексної оцінки дитини з ООП фахівці 
визначають : 

4. Основним принципом інклюзивного навчання відповідно до 
Саламанської декларації є: 

5. Відповідно до ст 20 Закону України «Про освіту»  психолого-
педагогічні послуги – це: 

6. Якими нормативними документами у галузі освіти визначаються 
категорії осіб з особливими освітніми потребами? 

7. Умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими 
освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з 
урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та 
інтересів створюють6 

8. Якими важливими чинниками обґрунтовується доцільність інклюзивної 
освіти? 

9. За якими програмами навчаються учні з особливими освітніми 
потребами у закладах загальної середньої освіти? 

10. Яка кількість  учнів повинна бути в інклюзивному класі? 
11. Яка кількість дітей з ООП повинна бути в інклюзивній групі ЗДО? 
12. Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до закладу 

дошкільної освіти, переведення та відрахування, формування груп 
здійснюється відповідно до: 



13. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога) 
дітям з ООП у закладах дошкільної освіти надаються у вигляді: 

14. Типова освітня програма спеціальних закладів загальної середньої 
освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами 
розроблена на виконання: 

15. Відповідно до «ПРИMIPHОГО ПОЛОЖЕННЯ про команду психолого-
педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами» 
від 08.06.2018 № 609 в закладі загальної середньої та дошкільної освіти 
основними принципами діяльності Команди супроводу є: 

16. Відповідно до листа МОН « Щодо Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами» № 1/9-639 від 
29.11.17 року надання субвенції спрямовується на оплату видатків: 

17. Які умови повинні бути створені для організації навчання дітей з 
особливими освітніми потребами у закладі освіти? 

18. Психологічний супровід дітей з особливими потребами передбачає: 
19. Умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими 

освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з 
урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та 
інтересів створюють: 

20. Відповідно до ст 20 Закону України «Про освіту»  психолого-
педагогічні послуги – це: 

21. Система автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів 
функціонує з метою: 

22. Вкажіть вікові межі для  проходження комплексної оцінки потреб дітей 
особливими освітніми потребами в ІРЦ? 

23. Навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, 
зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, у 
закладах дошкільної, позашкільної та середньої освіти здійснюються за 
рахунок коштів: 

24. З якого віку відбувається навчання дітей з ООП у закладах 
позашкільної освіти? 

25. З якою метою організовується інклюзивне навчання у закладах 
позашкільної освіти? 

 Тестові питання 
на перевірку знань у галузі спеціальної педагогіки 

 
( Кожне питання передбачає не менше 3 варіантів відповідей,  

ЛИШЕ один з яких є правильним) 



1.Спеціальна освіта це: 
2. Які галузі спеціальні педагогіки входять в дефектологію: 
3. До якого виду психічного дизонтогенезу відносяться порушення 

слуху і зору? 
4. Психологічний супровід дітей з особливими потребами передбачає: 
5. Розширенням соціальних контактів між дітьми з обмеженими 

можливостями здоров'я та їхніми однолітками називається: 
6.  Інтегроване навчання – це: 
7. Корекційно-розвивальні заняття проводяться: 
8. Основними завданнями корекційно-розвиткових занять для дітей  з 

тяжкими 
порушеннями мовлення є: 
9. До первинного дефекту розумово відсталих дітей відноситься (за 

Л.С. Виготським): 
10. Хронічні соматичні захворювання дитини та менінгоенцефаліт 

можуть  
бути причинами порушень інтелекту, що належить до: 
11. До основних категорії порушень психофізичного розвитку у дітей 

відносяться: 
12. Реабілітація – це: 
13. До складу спеціальних умов освіти належать? 
14. Важкими порушеннями мовлення  вважаються: 
15. Якими методами наукових досліджень користується спеціальна 

педагогіка? 
16. Спеціальна педагогіка як наука розв'язує такі завдання: 
17. Показники IQ для легкого ступеня розумової відсталості складають: 
18. Асфіксія є однією з причин порушень інтелекту, що належить до: 
19. Затримка психічного розвитку пов'язана з несприятливими умовами  
виховання, що перешкоджають правильному формуванню особистості  
дитини (неповна або неблагополучна сім’я, психічні травми) 
20. Частковий або повний розлад письма: 
21. Неправильне вживання наголосів, (логічних у фразі, граматичних у  
слові); порушення пов’язані з силою, висотою, тембром голосу, (тихий,  
хриплий, невиразний, глухий). 
22. Такі захворювання дитини як менінгоенцефаліт, хронічні соматичні  
захворювання, можуть бути причинами порушень інтелекту, що 

належить  
до: 
23. Основною умовою розвитку рецепторів новонародженої дитини є: 
24. Для віку дошкільника провідною діяльністю є: 
25.  Імпринтінг – це … 
  


