ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
04.06.2019 № 1250
ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ
на знання спеціального законодавства з варіантами відповідей
для посад фахівців з питань реформ категорії «В», що не входять
до експертних груп Директорату освіти, науки та кадрів
І. Питання на перевірку знань Закону України
«Про вищу освіту»
1. Який орган влади забезпечує реалізацію державної політики у сфері
вищої освіти, організовує розроблення, затверджує та забезпечує виконання
загальнодержавних програм розвитку сфери вищої освіти?
А) Верховна Рада України;
Б) Президент України;
В) Кабінет Міністрів України;
Г) Міністерство освіти і науки України.
2. До основних завдань закладів вищої освіти не належить:
А) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує
здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними
спеціальностями;
Б) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави
через формування людського капіталу;
В) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої,
наукової та інноваційної діяльності;
Г) видання у межах своїх повноважень нормативно-правових актів з питань
вищої освіти.
3. Що таке післядипломна освіта?
А) процес передачі знань, умінь, навичок;
Б) процес сумісного визначення траєкторії професійного зростання;
В) поглиблення, розширення та оновлення професійних знань, умінь та
навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше
освітнього рівня та практичного досвіду;
Г) мотивація навчальної та професійної діяльності.
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4. Що таке динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок,
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей,
морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно
здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом
навчання на певному рівні вищої освіти?
А) освіченість;
Б) компетентність;
В) спроможність;
Г) фаховість.
5. Що таке результати навчання?
А) документи, встановленого зразка, що посвідчують здобуття вищої освіти;
Б) будь-які знання, вміння, навички, способи мислення, погляди, цінності та
інші особисті якості людини;
В) будь-які документи, що видаються після завершення освітньої програми;
Г) знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші
особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які
особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих
освітніх компонентів.
6. Які заклади здійснюють післядипломну освіту, підвищення
кваліфікації
та
стажування
педагогічних і науково-педагогічних
працівників?
А) заклади післядипломної освіти;
Б) наукові установи;
В) структурні підрозділи закладів вищої освіти;
Г) заклади післядипломної освіти, наукові установи, структурні підрозділи
закладів вищої освіти.
7. На якому із видів післядипломної освіти здобувачі вищої освіти
мають право отримувати ступінь доктора філософії?
А) інтернатура;
Б) лікарська резидентура;
В) аспірантура;
Г) докторантура.
8. Якими є форми освітнього процесу у закладах вищої освіти згідно з
Законом України «Про вищу освіту»?
А) лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття,
консультація;
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Б) очна (денна, вечірня); заочна (дистанційна);
В) спеціалізація, перепідготовка, стажування;
Г) навчальні заняття, практична підготовка, самостійна робота, контрольні
заходи.
9. Склад якого колегіального органу управління закладу вищої освіти
затверджується наказом керівника закладу вищої освіти?
А) наглядова рада;
Б) вчена рада;
В) робочий та дорадчий орган;
Г) орган громадського самоврядування закладу вищої освіти.
10. За якими формами здійснюється навчання у закладах вищої освіти,
закладах післядипломної освіти?
А) фахова передвища, вища, післядипломна;
Б) спеціалізація, перепідготовка, стажування;
В) навчальні заняття, практична підготовка, самостійна робота;
Г) денна, очна, заочна, очно-заочна, вечірня, дистанційна.
11. Яким документом визначається структура закладу вищої освіти
державної форми власності згідно з Законом України «Про вищу освіту»?
А) статутом закладу;
Б) постановою або наказом;
В) протоколом рішення засновника;
Г) протоколом рішення вченої ради.
12. Сукупність
етичних
принципів
та
визначених
Законом
України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту» та іншими
законами України правил, якими мають керуватися учасники освітнього
процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої)
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або
наукових (творчих) досягнень – це
А) академічна мобільність;
Б) інформатизація освіти;
В) академічна доброчесність;
Г) академічна свобода.
13. Акредитація освітньої програми – це
А) оцінювання освітньої програми та/або освітньої діяльності закладу вищої
освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти;

4

Б) оцінювання освітньої програми та/або освітньої діяльності закладу вищої
освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти;
спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі
результатів навчання; досягнення заявлених у програмі результатів навчання;
В) оцінювання освітньої програми закладу вищої освіти на предмет
відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги стандарту
та досягти заявлених у програмі результатів навчання; досягнення заявлених у
програмі результатів навчання;
Г) оцінювання освітньої програми закладу вищої освіти за цією програмою,
що затверджується Міністерством охорони здоров’я України
на предмет
відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги стандарту
та досягти заявлених у програмі результатів навчання; досягнення заявлених у
програмі результатів навчання.
14. Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на атестації
здобувачів вищої освіти:
А) можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації;
Б) не можуть здійснювати будь-який вид фіксації процесу атестації;
В) законодавством не врегульовано дане питання;
Г) можуть здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації за
дозволом керівника закладу вищої освіти.
15. Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, може здійснюватися
у формі:
А) єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями та
в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України;
Б) КРОК – 2;
В) міжнародного іспиту з основ медицини;
Г) всі відповіді правильні.
16. Стандарти освітньої діяльності розробляються:
А) для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності з
урахуванням необхідності створення умов для осіб з особливими освітніми
потребами та є обов’язковими до виконання всіма закладами вищої освіти;
Б) центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за
погодженням з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти;
В) Міністерством охорони здоров’я України за погодженням з центральним
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
Г) правильна відповідь А) та Б).
17. Навчальний план закладу вищої освіти:
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А) визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС,
послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх
обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю та
розробляється закладом вищої освіти;
Б) визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС та
розробляється Міністерством освіти і науки України;
В) визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС,
послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх
обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю та
розробляється Міністерством охорони здоров’я України;
Г) розробляється закладом вищої освіти у довільній формі і довільного
змісту.
18. Інформація про видані дипломи закладів вищої освіти, що
здійснюють підготовку фахівців у галузі знань «22 Охорона здоров’я»
вноситься до:
А) Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
Б) Єдиної державної електронної бази з питань освіти, науки та кадрів;
В) електронної системи охорони здоров’я;
Г) відсутня правильна відповідь.
19. Право суспільства та окремих громадян, працівників у сфері вищої
освіти, осіб, які навчаються, органів громадського самоврядування,
професійних спілок, організацій роботодавців та їх об’єднань, громадських
організацій отримувати у встановленому законодавством порядку доступ до
інформації на всіх етапах прийняття рішень у сфері вищої освіти і науки,
вносити пропозиції та зауваження до них, погоджувати прийняття
визначених законом рішень – це
А) громадський контроль у сфері освіти;
Б) державний контроль у сфері освіти;
В) моніторинг освітньої діяльності;
Г) право на доступ до публічної інформації громадських організацій.
20. Основними структурними підрозділами закладів вищої освіти (крім
коледжів, які не здійснюють підготовку бакалаврів) є:
А) факультети, кафедри, бібліотека;
Б) ректорат, факультети, кафедри, бібліотека, їдальня;
В) факультети, кафедри, бібліотека (у разі необхідності);
Г) законодавством не врегульовано дане питання.
ІІ. Питання на перевірку знань
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Закону України «Про інформацію»
21. Інформація про освіту населення відноситься до інформації:
А) з обмеженим доступом;
Б) службової інформації;
В) яка не може бути віднесена до відомостей з обмеженим доступом;
Г) правильні відповіді 1 та 2.
22. До конфіденційної інформації про фізичну особу належить:
А) адреса, дата і місце народження;
Б) інформація про освіту;
В) сімейний стан;
Г) усі відповіді правильні.
23. До інформації з обмеженим доступом можуть бути віднесені наступні
відомості:
А) аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні
ситуації;
Б) факти порушення прав і свобод людини;
В) стан здоров’я населення;
Г) інформація про фізичну особу.
24. Чи може бути віднесена інформація про стан здоров'я населення,
його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне
обслуговування та соціальне забезпечення до інформації з обмеженим
доступом?
А) так, може бути віднесена;
Б) ні, не може бути віднесена;
В) може бути віднесена до такої категорії у разі надання згоди розпорядника
інформації;
Г) кожен випадок потрібно розглядати окремо.
25. Що не входить до основних напрямків державної інформаційної
політики?
А) забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів владних
повноважень;
Б) постійне
оновлення,
збагачення
та
зберігання
національних
інформаційних ресурсів;
В) створення умов для формування в Україні інформаційного суспільства;
Г) вплив на громадськість шляхом поширення «корисно-необхідної»
інформації для певних груп населення.
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26. Науково-технічна інформація є інформацією:
А) відкритою за режимом доступу, якщо інше не встановлено законами
України;
Б) є таємною інформацією;
В) відкритою за режимом доступу;
Г) відсутня правильна відповідь.
27. За змістом інформація поділяється на:
А) інформацію довідково-енциклопедичного характеру;
Б) науково-технічну інформацію;
В) інформацію про фізичну особу;
Г) усі відповіді правильні.
28. За порядком доступу інформація поділяється на:
А) відкриту інформацію та закриту інформацію;
Б) відкриту інформацію та конфіденційну інформацію;
В) відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом;
Г) відкриту інформацію та таємну інформацію.
29. Суспільно необхідною, тобто такою, що є предметом суспільного
інтересу вважається інформація:
А) щодо політики в галузі навколишнього природного середовища;
Б) про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва;
В) щодо кількісних характеристик масових явищ, які відбуваються в
економічній та соціальній сферах життя суспільства;
Г) яка забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків.
30. Під час виконання професійних обов'язків журналіст має право
здійснювати:
А) письмові, аудіо- та відеозаписи із застосуванням необхідних технічних
засобів, за винятком випадків, передбачених законом;
Б) письмові записи;
В) аудіо- та відеозаписи лише за офіційним дозволом, а письмові у будьякому випадку;
Г) усі відповіді правильні.
31. Суб’єктами інформаційних відносин можуть бути:
А) юридичні особи;
Б) об’єднання громадян;
В) суб’єкти владних повноважень;
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Г) усі відповіді правильні.
32. До джерел інформації довідниково-енциклопедичного характеру не
відносяться:
А) рекламні повідомлення та оголошення;
Б) довідки органів місцевого самоврядування;
В) словники;
Г) немає правильної відповіді.
33. Інформація з обмеженим доступом:
А) може бути поширена, якщо вона є суспільно необхідною;
Б) є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю
інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення;
В) правильні відповіді 1 та 2;
Г) не може бути поширена у будь якому випадку.
34. Якими з нижче зазначених дій Міністерство охорони здоров’я
гарантує право на інформацію?
А) інформує громадськість про свою діяльність на своєму офіційному вебсайті;
Б) надає відповіді на запити громадян в рамках своєї компетенції;
В) створює можливості для вільного доступу до статистичних даних та
інформаційних ресурсів;
Г) усі відповіді правильні.
35. Реалізація права на інформацію Міністерства охорони здоров’я не
повинна порушувати:
А) громадські права та інтереси громадян;
Б) соціальні права та інтереси громадян;
В) політичні права та інтереси громадян;
Г) усі відповіді правильні.
36. Міністерство охорони здоров’я як позивач у справах про захист
честі, гідності та ділової репутації вправі вимагати у судовому порядку:
А) спростування недостовірної інформації про Міністерство охорони
здоров’я;
Б) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
В) правильна відповідь А) та Б);
Г) правильна відповідь відсутня.
37. Правовий режим науково-технічної інформації визначається:
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А) Законом України «Про науково-технічну інформацію»;
Б) Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
В) Законом України «Про науку»;
Г) Законом України «Про науково-технічну інформацію», іншими законами
та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України.
38. Систематизовані, документовані, публічно поширені відомості про
державне життя – це інформація:
А) соціологічна;
Б) статистична;
В) довідково-енциклопедичного характеру;
Г) правова.
39. Яка інформація може бути віднесена до інформації з обмеженим
доступом:
А) про продукти з підвищеним вмістом генетично модифікованих
організмів;
Б) про фактори, що впливають на складові довкілля;
В) про вплив довкілля на стан здоров’я людей;
Г) про місце розташування військових об’єктів.
40. Яка офіційна державна інформація підлягає систематичному
оприлюдненню:
А) інформаційно-довідкова інформація;
Б) організаційні зміни в органах державної влади;
В) статистична інформація;
Г) науково-технічна інформація.
41. До якого виду інформації за змістом можна віднести інформацію про
стан здоров’я та безпеки людей, відповідно до Закону України «Про
інформацію»?
А) екологічна інформація;
Б) науково-технічна інформація;
В) статистична інформація;
Г) інформація щодо захисту населення.
ІІІ. Питання на перевірку знань Закону України
«Про наукову і науково-технічну діяльність»
42. Хто є основним суб’єктом наукової і науково-технічної діяльності?
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А) аспірант і докторант;
Б) професор;
В) керівник наукової установи;
Г) вчений.
43. Що є основною структурною одиницею наукової установи?
А) вчена рада;
Б) науковий підрозділ;
В) наукова бібліотека;
Г) експериментальна лабораторія.
44. Які існують основні види наукової діяльності?
А) науково-організаційна діяльність;
Б) науково-педагогічна діяльність;
В) фундаментальні та прикладні наукові дослідження;
Г) експериментальні наукові дослідження.
45. Хто здійснює керівництво системою державної атестації наукових
установ?
А) Національна рада України з питань розвитку науки і техніки;
Б) Ідентифікаційний комітет з питань науки;
В) Міністерство освіти і науки України;
Г) Національна академія наук України.
46. Хто очолює Національну раду України з питань науки і техніки?
А) Президент Національної академії наук України;
Б) Прем’єр-міністр України;
В) Міністр освіти і науки України;
Г) Віце-прем’єр міністр України.
47. Основним завданням Національного фонду досліджень України є:
А) фінансова підтримка наукового стажування наукових працівників;
Б) грантова підтримка фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
В) фінансова підтримка наукових об’єктів, що становлять національне
надбання;
Г) пенсійне забезпечення наукових працівників.
48. Хто проводить державну реєстрацію міжнародних науковотехнічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного
науково-технічного співробітництва українськими вченими?
А) Національна академія наук України;
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Б) Міністерство освіти і науки України;
В) Комітет Верховної Ради України з питань науки і техніки;
Г) наукова установа.
49. Наглядова рада при державній науковій
створюватися за рішенням:
А) керівника наукової установи;
Б) вченої ради наукової установи;
В) власника або засновника наукової установи;
Г) профспілкової організації наукової установи.

установі

може

50. Міжвідомча рада з координації фундаментальних і прикладних наук
діє при:
А) Національній академії наук України;
Б) Кабінеті Міністрів України;
В) Міністерстві освіти і науки України;
Г) Раді президентів академій наук України.
51. Хто приймає рішення про надання науковому об’єкту статусу
такого, що становить національне надбання?
А) Орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності за поданням установи,
де зберігається об’єкт, що претендує на цей статус;
Б) Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової
та науково-технічної діяльності;
В) Національна академія наук України за поданням центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері наукової та науково-технічної діяльності;
Г) Орган виконавчої влади у сфері управління якого знаходиться установа,
де зберігається об’єкт, що претендує на цей статус.
52. Який відсоток наукові установи, включені до Державного реєстру
наукових установ, яким надається підтримка держави, зобов’язані
спрямовувати на провадження наукової та (або) науково-технічної діяльності
та розвиток матеріально-технічної бази, необхідної для проведення науков их
досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок?
А) не менше як 25 відсотків доходу від своєї діяльності;
Б) не менше як 30 відсотків доходу від своєї діяльності;
В) не менше як 45 відсотків доходу від своєї діяльності;
Г) не менше як 50 відсотків доходу від своєї діяльності.
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53. Ким затверджується примірне положення про порядок проведення
конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової
установи?
А) Кабінетом Міністрів України;
Б) Верховною Радою України;
В) Органом виконавчої влади відповідно до підпорядкування;
Г) Національною академією наук України.
54. На здобуття яких наукових ступенів і присвоєння наукових звань
мають право вчені?
А) на здобуття наукового ступеня кандидата наук і доктора наук та
присвоєння вчених звань старшого наукового працівника, доцента і професора;
Б) на здобуття наукового ступеня доктора філософії і доктора наук та
присвоєння вчених звань старшого дослідника, доцента і професора;
В) на здобуття наукового ступеня доктора філософії і доктора наук та
присвоєння вчених звань старшого наукового працівника, доцента, професора,
академіка;
Г) вчені мають право на здобуття наукового ступеня кандидата наук і
доктора наук та присвоєння вчених звань доцента і професора.
55. Який передбачено строк наукового стажування?
А) не може перевищувати одного року;
Б) не може перевищувати двох років;
В) не може перевищувати трьох місяців;
Г) не може перевищувати шести місяців.
ІV. Питання на перевірку знань
Закону України «Про доступ до публічної інформації»
56. За який термін Міністерство охорони здоров’я має надати відповідь
на запит на інформацію?
А) не пізніше трьох робочих днів, а у разі надзвичайних подій відповідно до
законодавства не пізніше 24 годин з дня отримання запиту;
Б) не пізніше трьох робочих днів з дня отримання запиту;
В) не пізніше п'яти робочих днів, а у разі надзвичайних ситуацій відповідно
до законодавства не пізніше 48 годин з дня отримання запиту;
Г) не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
57. У якому з наведених нижче випадків Міністерство охорони здоров ’я
має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію?
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А) запитувач звертається за інформацією, яка не стосується його особисто;
Б) запитувач не пояснює причину подання запиту на інформацію;
В) запит на інформацію подається без дотримання необхідних вимог до його
форми;
Г) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний, відповідно до його
компетенції, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.
58. Що із наведених нижче дій є порушенням законодавства про доступ
до публічної інформації?
А) несвоєчасне надання інформації;
Б) надання недостовірної, неточної або неповної інформації;
В) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим
доступом;
Г) усі відповіді правильні.
59. Розпорядниками інформації, відповідно до Закону України «Про
доступ до публічної інформації», визначаються:
А) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних
повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх,
оздоровчих, - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків;
Б) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних
повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх,
оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації,
пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків;
В) всі фізичні та юридичні особи;
Г) особи, які надають освітні, оздоровчі, соціальні або інші державні
послуги.
60. Публічна інформація у формі відкритих даних:
А) має обмежений доступ до її подальшого використання та поширення;
Б) може бути включена до складу власного продукту з обов’язковим
посиланням на джерело отримання такої інформації;
В) може бути включена до складу власної продукції лише за згодою
розпорядників такої інформації;
Г) може вільно використовуватися та поширюватися у комерційних цілях
без зазначення джерела отримання такої інформації.
61. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
таємна інформація визначається як:
А) інформація, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і
державі;

14

Б) інформація, яка становить внутрівідомчу службову кореспонденцію;
В) інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою
та поширюється у визначеному ними порядку за їхнім бажанням;
Г) немає правильної відповіді.
62. У якому випадку дозволено оприлюднити або надати на запит
інформацію, що містить персональні дані фізичної особи?
А) фізичні особи, персональні дані яких містяться в інформації, надали свою
згоду на поширення таких даних;
Б) обмеження доступу до такої інформації заборонено законом;
В) персональні дані знеособлені та захищені відповідно до закону;
Г) усі відповіді правильні.
63. Прохання особи до розпорядника інформації надати публічну
інформацію, що знаходиться у його володінні – це:
А) запит на інформацію;
Б) депутатський запит;
В) звернення громадян;
Г) відсутня правильна відповідь.
64. До публічної інформації з обмеженим доступом належить:
А) таємна, конфіденційна і службова інформація;
Б) інформація, якою володіють юридичні та фізичні особи;
В) інформація щодо розпорядження бюджетними коштами;
Г) таємна та службова інформація, якою володіють розпорядники
інформації.
65. В якій формі мають подаватися запити на інформацію?
А) лише у письмовій формі;
Б) залежить від індивідуальних вимог, що сформовані розпорядником
інформації;
В) в довільній формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою)
на вибір запитувача;
Г) електронною поштою, у деяких випадках факсом.
66. Чи правомірною є відмова розпорядника інформації в задоволенні
запиту на інформацію на тій підставі, що існує можливість ознайомлення із
запитуваною інформацією на сайті розпорядника?
А) так, правомірною;
Б) правомірною за умови, що у відмові чітко вказано найменування сайту
розпорядника;
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В) ні, неправомірною;
Г) залежить від індивідуальних правил до оформлення відповідей на запити,
що сформовані розпорядником інформації.
67. Публічна інформація у формі відкритих даних – це:
А) інформація, яку визначає розпорядник інформації;
Б) інформація, яку визначено постановою Кабінету Міністрів України;
В) інформація, яку визначено Законом України «Про захист персональних
даних»;
Г) публічна інформація у форматі, що дає змогу її автоматизованого
оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а
також її подальше використання.
68. Міністерство має право відмовити в задоволенні запиту в таких
випадках:
А) інформація, що запитується є опублікованою у засобах масової
інформації;
Б) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його
компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої
зроблено запит;
В) не має право відмовити;
Г) інформація, що запитується є опублікованою на офіційному веб-сайті
Міністерства.
69. Конфіденційною інформацією відповідно до Закону України «Про
доступ до публічної інформації» є:
А) інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою,
крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному
ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;
Б) інформація, яка містить таємницю судового розслідування;
В) інформація, яку віднесено до державної таємниці;
Г) усі відповіді правильні.
70. Вкажіть, що з наведеного у переліку обов’язково має бути зазначе но
у запиті на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до
публічної інформації»:
А) відомості, яким чином ця інформація стосується особисто запитувача;
Б) причини подання запиту;
В) ім’я (найменування) запитувача;
Г) доказова база.
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71. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
А) порядок оскарження відмови;
Б) прізвище, посаду особи та місце проживання відповідальної за розгляд
запиту особи;
В) стаж роботи, прізвище, ім’я та по батькові відповідальної за розгляд
запиту особи;
Г) всі відповіді правильні.
72. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується
розпорядниками інформації:
А) не може бути обмеженим;
Б) має бути частково обмеженим і використовуватися з метою та у спосіб,
визначений розпорядником інформації;
В) має бути частково обмеженим і використовуватися з метою та у спосіб,
визначений відповідними нормативно-правовими актами;
Г) має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у
спосіб, визначений законом.
73. «Відображена та задокументована інформація, що була отримана або
створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх
обов’язків, передбачених законодавством» визначається як:
А) конфіденційна інформація;
Б) публічна інформація;
В) публічна інформація з обмеженим доступом;
Г) службова інформація.
74. Розпорядник інформації зобов’язаний:
А) оприлюднювати інформацію;
Б) перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації;
В) оновлювати оприлюднену інформацію;
Г) усі відповіді правильні.
75. Які дії належить виконати розпоряднику інформації задля
забезпечення збереження та доступу до документів, що містять публічну
інформацію?
А) реєструвати документи в системі обліку;
Б) перевіряти документи на їх актуальність та знищувати більш застарілі;
В) призначити осіб, які будуть відповідати за кожний вид інформації що
надходить;
Г) немає правильної відповіді.
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76. Міністерство охорони здоров’я зобов’язано надавати публічну
інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно
оновлювати її на:
А) єдиному державному веб-порталі;
Б) офіційному веб-сайті;
В) офіційній сторінці Міністерства охорони здоров’я у соціальній мережі;
Г) єдиному державному веб-порталі та офіційному веб-сайті.
77. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
протягом якого періоду розпорядник інформації зобов’язаний зберігати
інформацію про особу?
А) залежить від обсягу інформації та складності її опрацювання;
Б) не більше 5 років;
В) не більше 1 року;
Г) не довше, ніж це необхідно для досягнення мети, задля якої ця інформація
збиралася.
78. Вкажіть, що з наведеного у переліку розпорядник інформації
зобов’язаний оприлюднювати відповідно до Закону України «Про доступ до
публічної інформації»:
А) інформацію щодо місії Міністерства охорони здоров’я;
Б) інформацію щодо основних завдань Міністерства охорони здоров’я;
В) інформацію щодо основних напрямів діяльності Міністерства охорони
здоров’я;
Г) усі відповіді правильні.
79. У який спосіб розпорядник інформації має повідомити запитувача
про відстрочку у наданні інформації?
А) у письмовий формі без роз’яснення порядку оскарження прийнятого
рішення;
Б) у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого
рішення;
В) у довільній формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого
рішення;
Г) в усній формі без роз’яснення порядку оскарження прийнятого рішення.
V. Питання на перевірку знань Закону України «Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
Україні засобами масової інформації»
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80. Органи державної влади та місцевого самоврядування зобов’язані
надавати засобам масової інформації повну інформацію про свою діяльність,
крім випадків, передбачених Законом України:
А) Про державну таємницю;
Б) Про інформацію;
В) Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні;
Г) Про доступ до публічної інформації.
81. Засоби масової інформації можуть отримати інформацію про
діяльність органів державної влади:
А) безпосередньо від цих державних органів;
Б) через інформаційні служби цих державних органів;
В) може бути зібрана працівниками таких засобів масової інформації;
Г) всі відповіді правильні.
82. Хто готує та надсилає відомості про діяльність органів влади у
друковані засоби масової інформації регіональної та місцевої сфери
розповсюдження?
А) уповноважений на це структурний підрозділ відповідного державного
органу на постійній основі;
Б) державне інформаційне агентство України;
В) Національна рада України;
Г) Національна суспільна телерадіокомпанія України.
83. З якою метою здійснюється висвітлення діяльності органів
державної влади в Україні?
А) задоволення інформаційних потреб громадян та юридичних осіб про
роботу органів державної влади;
Б) офіційне опублікування інформації в рамках річної звітності щодо
результатів діяльності органів державної влади;
В) формування і підтримка позитивної громадської думки про органи
державної влади;
Г) усі відповіді правильні.
84. Орган державної влади має право:
А) самостійно визначати журналіста, відповідального за оприлюднення
інформації про орган державної влади;
Б) вимагати від засобів масової інформації випуску новин щодо діяльності
органу державної влади раніше визначеного строку;
В) надавати засобам масової інформації найсвіжіші новини щодо діяльності
органу державної влади;
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Г) немає правильної відповіді.
85. Що з нижченаведеного переліку можуть закуповувати органи
державної влади у засобів масової інформації в рамках використання коштів
з бюджету, передбаченого на висвітлення діяльності органів?
А) створення репортажів про важливі події органів державної влади;
Б) проведення радіотрансляцій про діяльність органів державної влади;
В) організація систематичних сторінок у друкованих засобах масової
інформації;
Г) усі відповіді правильні.
86. Які форми підготовки та оприлюднення інформації інформаційні
служби органів державної влади мають право використовувати у своїй
діяльності?
А) проведення прес-конференцій;
Б) організація інтерв’ю з керівниками органів державної влади;
В) організація виступів у засобах масової інформації керівників та інших
працівників органів державної влади;
Г) усі відповіді правильні.
87. Відповідно до закону, дайте визначення поняття «офіційна
інформація органів державної влади»:
А) офіційна документована інформація, створена в процесі діяльності
органів державної влади, яка доводиться до відома населення в порядку
встановленому законодавством;
Б) офіційна документована інформація, яка дає кількісну та якісну
характеристику подіям та явищам, які відбуваються у сфері діяльності органу
виконавчої влади;
В) офіційна внутрішня документована інформація, яка створюється на
основі нормативно-правових актів та регулює діяльність органу державної влади;
Г) немає правильної відповіді.
88. Національна телекомпанія України і Національна радіокомпанія
України включає до інформаційних програм у день, коли відбувалася
відповідна подія, повідомлення про:
А) особливо актуальні рішення Верховної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України, Конституційного
Суду України;
Б) звернення і послання Президента України, заяви Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України та Конституційного Суду
України;
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В) міжнародні контакти та переговори в Україні і за кордоном Президента
України, Голови Верховної Ради України, делегацій Кабінету Міністрів України,
офіційні візити парламентських делегацій, глав іноземних держав та урядів до
України;
Г) всі відповіді правильні.
89. Доведення до відома населення законів України та інших
нормативно-правових актів здійснюється шляхом:
А) офіційного
опублікування
відповідно
до
закону
державними
друкованими засобами масової інформації та офіційними друкованими
виданнями;
Б) в соціальних мережах та будь яких інших засобах масової інформації;
В) висвітлення
аудіовізуальними
засобами
масової
інформації,
оприлюднення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів
місцевого самоврядування;
Г) правильна відповідь А) та В).
90. Чи передбачена відповідальність за порушення законодавства
України про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування
А) ні;
Б) так: адміністративна та кримінальна;
В) так: дисциплінарна, цивільно-правова, адміністративна та кримінальна;
Г) так: дисциплінарна, трудова, адміністративна та кримінальна.
91. Обов'язковому висвітленню в аудіовізуальних засобах масової
інформації підлягають:
А) звернення Президента України з посланнями до народу та щорічними і
позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє
становище України;
Б) звернення Міністра охорони здоров’я України;
В) виступи керівників закладів вищої освіти державної форми власності;
Г) виступ Міністра охорони здоров’я у раді надзвичайної ситуації.
92. Право на поширення інформації про діяльність органів державної
влади та органів місцевого самоврядування надано:
А) Кабінету Міністрів України;
Б) всім інформаційним службам;
В) інформаційним агентствам, створеним в Україні відповідно до Закону
України «Про інформаційні агентства»;
Г) всім бажаючим.
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93. Засіб масової інформації, засновником (співзасновником) якого є
орган державної влади або орган місцевого самоврядування це:
А) аудіовізуальний (електронний) засіб масової інформації органу державної
влади чи органу місцевого самоврядування;
Б) засіб масової інформації, що утримається частково з державного або
місцевого бюджетів;
В) аудіовізуальний (електронний) засіб масової інформації органу державної
влади чи органу місцевого самоврядування, який повністю або частково
утримується за рахунок державного чи місцевих бюджетів;
Г) засіб масової інформації органу державної влади чи органу місцевого
самоврядування, який повністю утримується за рахунок державного чи місцевих
бюджетів.
94. Конституцією та Законом України «Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
Україні засобами масової інформації» гарантується:
А) право висвітлення і коментування діяльності органів державної влади;
Б) право висвітлення і коментування діяльності органів місцевого
самоврядування;
В) право висвітлення подій державного життя в Україні;
Г) всі відповіді правильні.
95. Відео- та аудіозаписи про діяльність органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, що зберігаються в державних архівах
А) можуть використовуватися громадянами України і журналістами
відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні
установи» та Закону України «Про державну таємницю»;
Б) не можуть використовуватися громадянами;
В) можуть використовуватися лише органами державної влади відповідно
до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи»
та Закону України «Про державну таємницю»;
Г) можуть використовуватися лише акредитованими журналістами
відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні
установи» та Закону України «Про державну таємницю».
96. Державні аудіовізуальні засоби масової інформації в процесі
формування програмної політики повинні передбачати в інших програмах:
А) всебічне і об'єктивне інформування населення про принципи державного
устрою;
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Б) основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики України, роботу
органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
В) позиції депутатських груп і фракцій у Верховній Раді України, окремих
народних депутатів України, про програму діяльності Кабінету Міністрів України,
розгляд справ і розв'язання спорів судами;
Г) всі відповіді правильні.
97. Діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади висвітлюється в друкованих засобах масової інформації
загальнодержавної та зарубіжної сфери розповсюдження на умовах,
визначених:
А) законодавством України;
Б) у договорах між органами державної влади і редакціями цих друкованих
засобів масової інформації;
В) редакціями цих друкованих засобів масової інформації;
Г) відсутня правильна відповідь.
98. Офіційними друкованими виданнями (офіційними виданнями), в
яких відбувається офіційне оприлюднення державною мовою законів
України,
інших
актів Верховної
Ради України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, визначені:
А) ЛІГА:ЗАКОН;
Б) газета «Урядовий кур'єр», Офіційний вісник України, газета «Голос
України», Відомості Верховної Ради України, інформаційний бюлетень
Офіційний вісник Президента України;
В) лише газета «Урядовий кур'єр», Офіційний вісник України;
Г) лише Відомості Верховної Ради України.
99. Підставами відповідальності за порушення Закону України «Про
порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації» є:
А) всі допущені в процесі висвітлення діяльності органів державної влади та
місцевого самоврядування засобами масової інформації відступи від норм та
положень цього Закону;
Б) вчинення порушень, що зазначені в статті 47 Закону України «Про
інформацію», статті 34 Закону України «Про інформаційні агентства»;
В) статті 41 Закону України «Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні», статті 46 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»;
Г) всі відповіді правильні.
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100. Спеціальним Законом України, що визначає порядок всебічного і
об'єктивного висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування засобами масової інформації і захисту їх від
монопольного впливу органів тієї чи іншої гілки державної влади або органів
місцевого самоврядування, є складовою частиною законодавства України
про інформацію є:
А) Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної
влади в Україні засобами масової інформації»;
Б) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
В) Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової
інформації»;
Г) Закон України «Про інформацію».
В.о. генерального директора
Директорату освіти, науки та кадрів

Н. Мартинова

