ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
04.06.2019 № 1250

Перелік тестових питань
на знання спеціального законодавства з варіантами відповідей для
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Генерального
директора 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 вищих навчальних закладів 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 післядипломне навчання?
А) процес передачі знань, умінь, навичок;
Б) процес сумісного визначення траєкторії професійного зростання;
В) оновлення, доповнення, удосконалення професійної майстерності;
Г) мотивація навчальної та професійної діяльності.
4. Що таке динамічна комбінація знань, вмінь і практичних
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянсь ких
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;
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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. Яке максимальне навчальне навантаження на одну ставку
науково-педагогічного працівника?
А) 1100 годин на навчальний рік;
Б) 900 годин на навчальний рік;
В) 600 годин на навчальний рік;
Г) 450 годин на навчальний рік.
8. Який відсоток має становити кількість наукових, науковопедагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти від
загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, при
обранні на посаду керівника вищого навчального закладу?
А) не менше ніж 90 %;
Б) не менше ніж 85 %;
В) не менше ніж 50 %;
Г) не менше ніж 75 %.
9. Яка із осіб не може бути керівником більше ніж два строки?
А) директор бібліотеки;
Б) завідувач аспірантури;
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В) ректор;
Г) проректор.
10. Який стаж роботи на посаді науково-педагогічного працівника
(не менше ніж) має мати кандидат на посаду керівника закладу вищої
освіти?
А) 5 років;
Б) 15 років;
В) 10 років;
Г) 7 років
11. На якому із видів післядипломного навчання здобувачі вищої
освіти мають право отримувати ступінь доктора філософії?
А) інтернатура;
Б) лікарська резидентура;
В) аспірантура;
Г) докторантура.
12. Якими є форми освітнього процесу у закладах вищої освіти
згідно з Законом України «Про вищу освіту»?
А) лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття,
консультація;
Б) очна (денна, вечірня); заочна (дистанційна);
В) спеціалізація, перепідготовка, стажування;
Г) навчальні заняття, практична підготовка, самостійна робота,
контрольні заходи.
13. Склад якого колегіального органу управління вищого
навчального закладу затверджується наказом керівника вищого
навчального закладу?
А) наглядова рада;
Б) вчена рада;
В) робочий та дорадчий орган;
Г) орган громадського самоврядування вищого навчального закладу.
14. За якими формами здійснюється навчання у вищих навчальних
закладах, 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.
15. Яким документом визначається структура закладу вищої освіти
державної форми власності згідно з Законом України «Про вищу

4

освіту»?
А) статутом закладу;
Б) постановою або наказом;
В) протоколом рішення засновника;
Г) протоколом рішення вченої ради.
16. Якому рівню Національної рамки кваліфікацій відповідає
науковий рівень вищої освіти?
А) сьомому;
Б) восьмому;
В) дев'ятому;
Г) десятому.
17. Якому рівню Національної рамки кваліфікацій відповідає
другий (магістерський) рівень вищої освіти?
А) шостому;
Б) сьомому;
В) восьмому;
Г) дев'ятому.
18. На чому базується законодавство України про освіту?
А) на Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту»;
Б) на Конституції України і Законах України «Про освіту», «Про вищу
освіту» та інших нормативно-правових законодавчих актах України;
В) на Національній стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 року;
Г) на Законі України «Про освіту».
19. Якою є обов’язкова форма навчання (первинна спеціалізація)
осіб за лікарськими та провізорськими спеціальностями для отримання
кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста?
А) клінічна ординатура;
Б) аспірантура;
В) підвищення кваліфікації;
Г) інтернатура.
20. Хто затверджує освітні програми та навчальні плани закладу
вищої освіти?
А) засновник (засновники) закладу вищої освіти;
Б) керівник закладу вищої освіти;
В) вчена рада закладу вищої освіти;
Г) наглядова рада закладу вищої освіти;
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ІІ. Питання на перевірку знань Закону України «Про освіту»
21. Який орган влади визначає державну політику у сфері освіти?
А) Кабінет Міністрів України;
Б) Верховна Рада України;
В) Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки;
Г) інші центральні органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування.
22. Яка з форм здобуття освіти передбачає поєднання навчання осіб
у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в
установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило
на основі договору?
А) заочна;
Б) здобуття освіти на робочому місці;
В) дуальна;
Г) дистанційна.
23. Який із складників системи освіти передбачає здобуття особою
високого рівня наукових та/або творчих мистецьких, професійних і
загальних компетентностей, необхідних для діяльності за певною
спеціальністю чи в певній галузі знань?
А) професійна (професійно-технічна) освіта;
Б) позашкільна освіта;
В) вища освіта;
Г) освіта дорослих.
24. Скільки рівнів містить Національна рамка кваліфікацій?
А) 9;
Б) 11;
В) 10;
Г) 8.
25. Яке з порушень академічної доброчесності містить
оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих
наукових результатів як нових наукових результатів?
А) академічний плагіат;
Б) обман;
В) самоплагіат;
Г) фальсифікат.
26. Який з видів спеціалізованої освіти базується на дослідноорієнтованому навчанні, спрямований на поглиблене вивчення
профільних предметів та набуття компетентностей, необхідних для
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подальшої
дослідно-експериментальної,
винахідницької діяльності?
А) мистецька освіта;
Б) спортивна освіта;
В) освіта наукового спрямування;
Г) військова освіта.

конструкторської,

27. Який з органів є уповноваженим на реалізацію державної
політики у сфері кваліфікацій?
А) Національне агентство із забезпечення вищої освіти;
Б) Кабінет Міністрів України;
В) Національне агентство кваліфікацій;
Г) центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.
28. У який строк проводиться атестація педагогічних працівників?
А) щорічно;
Б) не менше одного разу на п’ять років;
В) кожні два роки;
Г) два рази на рік.
29. Хто є розпорядником Єдиної державної електронної бази з
питань освіти?
А) Національне агентство із забезпечення вищої освіти;
Б) Міністерство освіти і науки України;
В) Кабінет Міністрів України;
Г) Національне агентство кваліфікацій.
30. Який із складників освіти дорослих передбачає набуття
здобувачем освіти нових компетентностей у межах професійної
діяльності або галузі знань?
А) безперервний професійний розвиток;
Б) післядипломна освіта;
В) курси підвищення кваліфікації;
Г) професійне навчання працівників.
31. Хто здійснює безпосереднє управління закладом освіти і несе
відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність
закладу освіти?
А) засновник (засновники) закладу освіти;
Б) колегіальний орган громадського самоврядування;
В) керівник закладу освіти;
Г) колегіальний орган управління закладу освіти.
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32. За чиїм рішенням створюється наглядова (піклувальна) рада
закладу вищої освіти?
А) керівника закладу освіти;
Б) колегіального органу громадського самоврядування;
В) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
Г) засновника (засновників) закладу освіти.
33. Якому рівню Національної рамки кваліфікацій відповідає
фахова передвища освіта?
А) нульовому рівню Національної рамки кваліфікацій;
Б) п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій;
В) четвертому рівню Національної рамки кваліфікацій;
Г) другому рівню Національної рамки кваліфікацій.
34. Хто є гарантом права здобуття формальної вищої та
післядипломної освіти українською мовою у державних і комунальних
закладах освіти?
А) Верховна Рада України;
Б) Кабінет Міністрів України;
В) Міністерство освіти і науки України;
Г) держава.
35. Які види освіти, здобуті людиною протягом життя в рамках
реалізації права на освіту, визнаються державою?
А) лише формальна;
Б) інформальна та неформальна;
В) домашня та академічна;
Г) формальна, інформальна, неформальна.
36. Яка кількість осіб входить до складу Національного агентства
із забезпечення якості вищої освіти?
А) 15 осіб;
Б) 20 осіб;
В) 23 особи;
Г) 25 осіб.
37. Яка тривалість строку повноважень членів Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти?
А) 1 рік;
Б) 2 роки;
В) 3 роки;
Г) 5 років.
38. Яка тривалість терміну дії сертифікату про інституційну
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акредитацію закладу вищої освіти?
А) 1 рік;
Б) 2 роки;
В) 3 роки;
Г) 5 років.
39. Хто може входити до складу Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти?
А) керівник Національної академії наук України;
Б) державні службовці;
В) керівники закладів вищої освіти та наукових установ;
Г) особи з числа здобувачів вищої освіти першого або другого рівня.
40. Який вид освіти передбачає самоорганізоване здобуття особою
певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності,
пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною
чи дозвіллям?
А) формальна освіта;
Б) інформальна освіта;
В) неформальна освіта;
Г) інклюзивна освіта.
IIІ. Питання на перевірку знань Закону України
«Про наукову і науково-технічну діяльність»
41. У який строк проводиться атестація наукових працівників в
наукових установах?
А) при прийнятті на роботу;
Б) щорічно;
В) не рідше одного разу на три роки;
Г) не рідше одного разу на п’ять років.
42. Хто є основним суб’єктом наукової і науково-технічної
діяльності?
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.
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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. Кількісний склад членів вченої (наукової, науково-технічної,
технічної) ради наукової установи визначається:
А) наказом органу виконавчої влади;
Б) статутом (положенням) наукової установи;
В) наказом наукової установи;
Г) постановою Кабінету Міністрів України.
46. 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.
47. 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.
48. Основне завдання Національного фонду досліджень України:
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.
49. Хто проводить державну реєстрацію міжнародних науковотехнічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного
науково-технічного співробітництва українськими вченими?
А) Національна академія наук України;
Б) Міністерство освіти і науки України;
В) Комітет Верховної Ради України з питань науки і техніки;
Г) наукова установа.
50. Як обирається керівник державної наукової установи?
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А) на зборах колективу штатних наукових працівників;
Б) на зборах трудового колективу наукової установи;
В) на засіданні вченої ради наукової установи;
Г) на засіданні колегії органу виконавчої влади.
51. Наглядова рада при державній науковій установі може
створюватися за рішенням:
А) керівника наукової установи;
Б) вченої ради наукової установи;
В) власника або засновника наукової установи;
Г) профспілкової організації наукової установи.
52. 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.
53. Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності
в Україні здійснюється за рахунок?
А) коштів державного та місцевого бюджетів;
Б) коштів державного та місцевого бюджетів, коштів установ,
організацій та підприємств, вітчизняних та іноземних замовників робіт,
грантів, інших джерел, не заборонених законом;
В) коштів державного та місцевого бюджетів, коштів установ,
організацій та підприємств;
Г) коштів місцевого бюджету, коштів установ, організацій та
підприємств, вітчизняних та іноземних замовників робіт, грантів, інших
джерел, не заборонених законом.
54. На який строк включаються наукові установи до Державного
реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави?
А) до двох років у межах строку, визначеного за результатами
державної атестації;
Б) до трьох років у межах строку, визначеного за результатами
державної атестації;
В) до п’яти років у межах строку, визначеного за результатами
державної атестації;
Г) безстроково.
55. Утворення, реорганізація та ліквідація державних наукових
установ здійснюється у порядку установленому?
А) Кабінетом Міністрів України;
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Б) Верховною Радою України;
В) Органом виконавчої влади відповідно до підпорядкування;
Г) Міністерством освіти і науки України.
56. Який граничний вік та критерії осіб, які вважаються молодим и
вченими?
А) вчений віком до 35 років, який має вищу освіту не нижче другого
(магістерського) рівня;
Б) вчений віком до 40 років, який має вищу освіту не нижче другого
(магістерського) рівня;
В) вчений віком до 35 років, який має вищу освіту не нижче другого
(магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років, який має науковий
ступінь доктора наук або навчається в докторантурі;
Г) вчений віком до 35 років, який має вищу освіту не нижче другого
(магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років, що має науковий
ступінь доктора наук.
57. 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.
58. Який відсоток наукові установи, включені до Державного
реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави,
зобов’язані спрямовувати на провадження наукової та (або) науковотехнічної діяльності та розвиток матеріально-технічної бази, необхідної
для
проведення
наукових
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.
59.
Ким затверджується примірне положення про порядок
проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад
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державної наукової установи?
А) Кабінетом Міністрів України;
Б) Верховною Радою України;
В) Органом виконавчої влади відповідно до підпорядкування;
Г) Національною академією наук України.
60. 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 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 доктора філософії
і доктора наук та присвоєння вчених звань доцента і професора.
61. 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
«Основи законодавства України про охорону здоров'я»
62. Ким затверджуються нормативи навантаження лікуючих
лікарів?
А) Міністерством охорони здоров’я України;
Б) Кабінетом Міністрів України;
В) Національною службою здоров’я України;
Г) Верховною Радою України.
63. Ким встановлюється порядок направлення пацієнтів відповідно
до медичних показань до закладів охорони здоров'я, що забезпечують
надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, а також
порядок надання такої допомоги?
А) Міністерством охорони здоров’я України;
Б) Кабінетом Міністрів України;
В) законом України;
Г) Національною службою здоров’я України.
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64. Хто здійснює встановлення порядку розроблення галузевих
стандартів у сфері охорони здоров'я, проведення державної оцінки
медичних технологій?
А) Міністерство охорони здоров’я України;
Б) Кабінет Міністрів України;
В) Національна служба здоров’я України;
Г) Державна служба України з лікарських засобів та контролю за
наркотиками.
65. Відповідно до Основ законодавства України про охорону
здоров'я громадяни України зобов'язані:
А) піклуватись про своє здоров'я та здоров'я дітей, не шкодити
здоров'ю інших громадян;
Б) у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні
медичні огляди і робити щеплення;
В) вживати передбачених Законом України "Про екстрену медичну
допомогу" заходів для забезпечення надання екстреної медичної допомоги
іншим особам, які знаходяться у невідкладному стані;
Г) всі відповіді правильні.
66. Галузеві стандарти у сфері охорони здоров'я розробляються і
затверджуються?
А) Міністерством охорони здоров’я України;
Б) Кабінетом Міністрів України;
В) Національною службою здоров’я України;
Г) Державною службою України з лікарських засобів та контролю за
наркотиками.
67. Чим визначається порядок створення, припинення існування
закладів охорони здоров'я, особливості діяльності та класифікація
закладів?
А) законом України;
Б) розпорядженням Кабінету Міністрів України;
В) постановою Кабінету Міністрів України;
Г) Указом Президента України.
68. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника
закладу охорони здоров'я здійснюються?
А) на конкурсній основі з укладанням контракту на строк від трьох до
п'яти років;
Б) шляхом призначення з укладанням контракту на строк від п'яти
років;
В) на конкурсній основі з укладанням контракту на строк від двох до
п'яти років;
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Г) шляхом призначення з укладанням контракту на строк від двох до
п'яти років.
69. За наявності якого документа дозволяється провадження
господарської діяльності в сфері охорони здоров'я?
А) ліцензії на медичну практику;
Б) ліцензії на медичну практику та акредитації;
В) дозволу на медичну практику;
Г) акредитаційного сертифікату.
70. Який орган затверджує перелік категорій населення, які
повинні проходити обов'язкові медичні огляди, періодичність, джерела
фінансування та порядок цих оглядів?
А) Міністерство охорони здоров’я України;
Б) Кабінет Міністрів України;
В) Національна служба здоров’я України;
Г) Міністерство соціальної політики України.
71. Ким затверджується текст Присяги лікаря України?
А) Міністерством охорони здоров’я України;
Б) Кабінетом Міністрів України;
В) Президентом України;
Г) Асоціацією лікарів України.
72. При державних та комунальних закладах охорони здоров'я, що
надають медичну допомогу вторинного і третинного рівнів, з якими
головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про
медичне обслуговування населення, за рішенням власника закладу
охорони здоров'я (уповноваженого ним органу) утворюються
спостережні ради з обов'язковим залученням представників:
А) громадськості;
Б) Міністерства охорони здоров’я України;
В) Національної служби здоров’я України;
Г) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за
наркотиками.
73. Ким затверджуються медичні, фізіологічні та санітарногігієнічні вимоги щодо життєвого рівня населення?
А) Міністерством охорони здоров’я України;
Б) Кабінетом Міністрів України;
В) Верховною Радою України;
Г) Президентом України.
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74. Лікуючим лікарем з надання третинної (високоспеціалізованої)
медичної допомоги є лікар закладу охорони здоров'я, що забезпечує
надання такої допомоги, який отримав підготовку за відповідною
спеціальністю і має кваліфікаційну категорію не нижче:
А) першої;
Б) другої;
В) третьої;
Г) четвертої.
75. Медична реабілітація здійснюється за медичними показання м и
у порядку, визначеному:
А) Міністерством охорони здоров’я України;
Б) Кабінетом Міністрів України;
В) Національною службою здоров’я України;
Г) Верховною Радою України.
76. Пацієнт має право відмовитися від лікування, якщо він:
А) набув повної цивільної дієздатності і усвідомлює значення своїх дій
та може керувати ними;
Б) набув неповної цивільної дієздатності і усвідомлює значення своїх
дій та може керувати ними;
В) набув часткової цивільної дієздатності і усвідомлює значення своїх
дій та може керувати ними;
Г) відсутня правильна відповідь.
77. Якщо відмову від лікування пацієнта віком до 14 років
(малолітнього пацієнта) дає законний представник пацієнта і вона м оже
мати для пацієнта важкі наслідки, лікар повинен повідомити про це:
А) органи опіки і піклування;
Б) поліцію;
В) головного лікаря закладу охорони здоров'я;
Г) Національну службу здоров’я України.
78. Який документ видається особі, якій було здійснено зміну
статевої належності, на підставі якого надалі вирішується питання про
відповідні зміни в її правовому статусі?
А) медичне свідоцтво;
Б) медична довідка;
В) медичний дозвіл;
Г) витяг з медичної довідки.
79. Громадяни,
які
страждають
на
рідкісні
(орфанні)
захворювання, безперебійно та безоплатно забезпечуються:
А) необхідними для лікування цих захворювань лікарськими засобами
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та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного
споживання;
Б) необхідними для лікування цих захворювань лікарськими засобами,
медичними виробами та відповідними харчовими продуктами для
спеціального дієтичного споживання;
В) необхідними для лікування цих захворювань медичними виробами
та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного
споживання;
Г) відсутня правильна відповідь.
80. Відповідно до Основ законодавства України про охорону
здоров'я, уніфікований документ, який визначає вимоги до
діагностичних, лікувальних, профілактичних та реабілітаційних методів
надання медичної допомоги та їх послідовність, – це:
А) клінічний протокол;
Б) табель матеріально-технічного оснащення;
В) лікарський формуляр;
Г) стандарт медичної допомоги (медичний стандарт).
81. Чи може бути скорочена існуюча мережа державних і
комунальних закладів охорони здоров'я?
А) ні;
Б) так;
В) так, тільки комунальні заклади охорони здоров'я;
Г) так, тільки державні заклади охорони здоров'я.
V. Питання на перевірку знань
«Положення про Міністерство охорони здоров’я України»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25.03.2015 №267
82. Ким спрямовується і координується діяльність Міністерства
охорони здоров’я України як центрального органу виконавчої влади?
А) Кабінетом Міністрів України;
Б) Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями;
В) Верховною Радою України;
Г) Міністерством охорони здоров’я України.
83. Який орган є головним у системі центральних органів
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері охорони здоров’я?
А) Кабінет Міністрів України;
Б) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації, Верховна Рада України;
В) Міністерство охорони здоров’я України;
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Г) Міністерство соціальної політики.
84. Який орган є головним у системі центральних органів
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження)?
А) Кабінет Міністрів України;
Б) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації, Верховна Рада України;
В) Міністерство охорони здоров’я України;
Г) Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я
України.
85. Який орган є головним у системі центральних органів
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної
політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації
лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних
виробів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу?
А) Кабінет Міністрів України;
Б) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації, Верховна Рада України;
В) Міністерство охорони здоров’я України;
Г) Державна служба України з лікарських засобів та контролю за
наркотиками.
86. Що з наведеного належить до основних завдань Міністерства
охорони здоров’я України?
А) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері
охорони здоров’я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним захворюванням;
Б) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері
епідеміологічного нагляду (спостереження);
В) забезпечення формування державної політики у сфері санітарного та
епідемічного благополуччя населення;
Г) усі відповіді правильні.
87. Яке із завдань Міністерства охорони здоров’я України
належить до сфери творення, виробництва, контролю якості та
реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і
медичних виробів?
А) контроль за якістю крові, її компонентів і препаратів та відповідних
консервуючих розчинів;
Б) затвердження форми медичного висновку про стан здоров’я дитини
для зарахування її до загальноосвітнього навчального закладу;
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В) проведення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних
лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання;
Г) затвердження обов’язкового мінімального асортименту лікарських
засобів для аптечних закладів та фельдшерсько-акушерських пунктів.
88. Яке із завдань Міністерства охорони здоров’я України
належить до сфери протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним захворюванням?
А) затвердження переліку і обсягу протитуберкульозних препаратів,
якими безоплатно і безперебійно забезпечуються хворі на туберкульоз під
час лікування;
Б) затвердження державних та галузевих стандартів якості лікарських
засобів, медичних імунобіологічних препаратів;
В) затвердження правил виписування рецептів і вимог-замовлень на
лікарські засоби та вироби медичного призначення, порядок відпуску
лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх
структурних підрозділів;
Г) затвердження медичної документації, яка засвідчує випадки
народження і смерті, затверджує критерії, за якими встановлюється факт
смерті.
89. Яке із завдань Міністерства охорони здоров’я України
належить до сфери санітарного та епідемічного благополуччя
населення?
А) затвердження форм замовлення на придбання лікарських засобів,
що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
Б) прийняття в установленому порядку рішення про проведення
клінічних випробувань лікарських засобів та їх припинення;
В) затвердження показників якості питної води;
Г) здійснення ліцензування господарської діяльності з переробки
донорської крові та її компонентів.
90. Міністерство охорони здоров’я України у межах повноважень,
передбачених законом, видає:
А) постанови;
Б) розпорядження;
В) накази;
Г) укази.
91. Ким затверджуються галузеві стандарти у сфері охорони
здоров’я, зокрема клінічні протоколи і стандарти?
А) Кабінетом Міністрів України;
Б) Верховною Радою України;
В) Міністерством охорони здоров’я України;
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Г) Державним
здоров'я України.

експертним

центром

Міністерства

охорони

92. Ким затверджуються критерії та стандарти державної
акредитації закладів охорони здоров’я?
А) Кабінетом Міністрів України;
Б) Верховною Радою України;
В) Міністерством охорони здоров’я України;
Г) Державним експертним центром Міністерства охорони здоров'я
України.
93. Ким затверджуються єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які
провадять певні види медичної та фармацевтичної діяльності?
А) Кабінетом Міністрів України;
Б) Верховною Радою України;
В) Міністерством охорони здоров’я України;
Г) Державним експертним центром Міністерства охорони здоров'я
України.
94. Ким затверджуються переліки медичних протипоказань
(захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до
керування відповідними транспортними засобами?
А) Кабінетом Міністрів України;
Б) Верховною Радою України;
В) Міністерством охорони здоров’я України;
Г) Державним експертним центром Міністерства охорони здоров'я
України.
95. Хто затверджує форми первинної облікової документації, яка
використовується в закладах охорони здоров’я незалежно від рівня
надання медичної допомоги і форми власності, порядок її видачі та
заповнення?
А) Кабінет Міністрів України;
Б) Верховна Рада України;
В) Міністерство охорони здоров’я України;
Г) Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я
України.
96. Хто організовує роботу апарату Міністерства охорони здоров’я
України?
А) Державний секретар;
Б) Міністр;
В) Департамент управління персоналом та кадрової політики
Міністерства охорони здоров’я України;
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Г) Кабінет Міністрів України.
97. До основних завдань Міністерства охорони здоровця України
належать:
А) аналіз якості освітньої діяльності закладів вищої освіти, що
належать до сфери управління МОЗ;
Б) перевірка та оцінювання якості освітньої діяльності закладів вищої
освіти, що належать до сфери управління МОЗ;
В) затвердження освітніх програм закладів вищої освіти, що належать
до сфери управління МОЗ;
Г) всі відповіді правильні.
98. Міністерство охорони здоров’я відповідно до покладених на
нього завдань:
А) організовує разом з Національною академією наук, Національною
академією медичних наук конкурси для проведення наукових досліджень з
пріоритетних напрямів розвитку медичної науки;
Б) формує пропозиції до державного замовлення на підготовку
фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів у сфері охорони здоров’я на відповідні роки та
розміщує затверджені обсяги в установленому законодавством порядку;
В) правильні відповіді А) та Б);
Г) відсутня правильна відповідь.
99. Ким затверджується гранична чисельність державних
службовців та працівників апарату Міністерства охорони здоров’я
України?
А) Кабінетом Міністрів України;
Б) Державним секретарем;
В) Міністром охорони здоров’я України за погодженням з Кабінетом
Міністрів України;
Г) Державним секретарем за погодженням з Міністром.
100. Ким затверджуються структура апарату Міністерства охорони
здоров’я України?
А) Міністром охорони здоров’я України;
Б) Державним секретарем;
В) Міністром за погодженням з Кабінетом Міністрів України;
Г) Державним секретарем за погодженням з Міністром.
В.о. Генерального директора
Директорату освіти, науки та кадрів

Н. Мартинова

