
Шановні колеги !

Прошу пройти опитування, які допоможуть перевірити свої   знання з
питань  формуванням освітнього середовища закладу.

1.За якими напрямками здійснюється інституційний аудит:

А. Національно-патріотичне виховання здобувачів освіти НУШ;
Б) Освітнє середовище закладу;
В) Інформаційна система закладів освіти;
Г) Управлінські процеси закладу освіти.

 2. Як часто проводиться навчання з охорони праці в закладі освіти:

А) Один раз на рік;

Б)Один раз на два роки;

В) Один раз на три роки.

3..Яка послідовність дій під час надання першої допомоги:

а) виконання заходів щодо врятування постраждалого впорядку терміновості;

б) підтримка основних життєвих функцій постраждалого до прибуття 

медичного персоналу;

в) оцінка стану постраждалого;

г) визначення характеру травми, що створює найбільшу загрозу для життя 

постраждалого, та послідовності дій щодо його рятування;

д) усунення впливу на організм постраждалого небезпечних і шкідливих 

факторів;

е) виклик швидкої медичної допомоги або лікаря чи здійснення заходів щодо 

транспортування постраждалого до найближчого лікувального закладу?

 1. а - б - в - г - д - е.

2. в - а - б - г - е - д.



3. д - в - г - а - б - е.

4. д - г - в - а - б - е.

4.  Встановити правильний алгоритм дій при сигналі «Повітряна 
тривога:

      1. Зберіть учнів і зробіть перекличку.

2 Проведіть учням короткий інструктаж щодо пересування школою у 
безпечне місце.

3 Негайно організуйте евакуацію дітей з будівлі школи.
4 Повідомте адміністрації школи, хто з учнів перебуває разом з вами, а 

хто відсутній.

5.Який вид інструктажу проводять з учнями на початку навчального 
року?

А) .Вступний

Б).Повторний

В).Позаплановий

6.Гігієнічний норматив температури повітря в класних кімнатах, 
становить: 

А). 22-24оС Б). 21-23 оС В). 20-22 оС Г). 18-22 оС Д). 16-20 оС

7.Дайте визначення терміну «раціональне (здорове, повноцінне) 
харчування:

 А). Харчування, що забезпечує надходження в організм достатньої кількості 
білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних солей.

 Б). Харчування, що викликає емоційне смакове задоволення.

 В). Харчування, що забезпечує нормальний ріст і розвиток організму, 
гомеостаз внутрішнього середовища, стійкість до несприятливих факторів 
навколишнього середовища.

 Г). Харчування, що відповідає ферментативним можливостям травної 
системи та біологічним ритмам організму. 

Д). Харчвання адекватне енерговитратам організму.

8.Встановіть ознаки булінгу:

А). Дружба в класі;
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Б) Публічні приниження та образи, висміювання, псування особистих речей 
або коментарі з погрозами у соціальних мережах;

В). Чергування в шкільній їдальні;

Г). Догляд за тваринами.

9. Встановіть порядок дій в разі виявлення булінгу:

1. Скликання  засідання комісії з розгляду випадків булінгу;

2. За результатами рішення комісії повідомляється уповноваженим 
підрозділам органів Національної поліції України про факти булінгу;

3. Приймається та розглядаються заяви про випадки булінгу здобувачів 
освіти.

10.Що визначає індивідуальна програма розвитку?

варіанти відповідей: 

А) Перелік необхідних дитині психолого-педагогічних, корекційно-
розвиткових послуг;

Б) Визначати загальний обсяг навчального навантаження;

 В) Рекомендовані форми організації освітнього процесу, опис 
інструментарію оцінювання; 

Г) Медичного висновку закладу охорони здоров’я;

Д) За висновком щорічного медичного огляду учнів, у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України

11.Назвіть  постійних  учасників  команди  психолого-педагогічного
супроводу дитини з особливими освітніми потребами:

А).Медичний  працівник  закладу  освіти,  корекційні  педагоги,  практичний
психолог, асистент вчителя, соціальний працівник, вчитель ЛФК;
Б.) Асистент дитини, лікарі, соціальний педагог, вчитель початкових класів,
класний керівник, працівник служби у справах дітей, асистент вчителя;
В).  Директор (заступник директора з  навчально-виховної  роботи),  вчитель
початкових класів, класний керівник, вчителі, асистент вчителя, практичний
психолог,  соціальний  педагог,  вчитель-логопед,  вчитель-дефектолог,
вчитель-реабілітолог, батьки дитини. 

12.  Які  заходи  щодо  безпечного  використання  мережі  Інтернет  є  в
закладі:



13. Що таке мобінг:

А) Матеріальне заохочення працівника;

Б) Нагородження подякою;

В) систематичне цькування, психологічний терор, форми зниження 
авторитету.

14. Універсальний дизайн у сфері освіти це:

1. дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, 
що забезпечує їхню максимальну придатність для використання всіма 
особами освітнього процесу;

2. Дизайн коридору, реакреацій;

3. Дизайн пришкільної території.

Питання з відкритюї відповіддю:

15. Що таке адаптація  та модифікаціія дітей з ООП в закладі освіти?

16. Перелічіть ключові компетентності щодо ведення здоровго способу 
життя?

17. Яким чином ви мотивуєте учнів до володіння ключовими 
компетентностями?
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