
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

наказом начальника відділу освіти 

Слобожанської селищної ради 

від 15 квітня 2021 року № 35 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

на перевірку знання законодавства у сфері дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної  освіти; управління діяльністю центру професійного розвитку 

педагогічних працівників  

 

І. Питання на перевірку знання  

Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» 

 

1. Управління та керівництво закладом дошкільної освіти (стаття 20 Закону 

України « Про дошкільну освіту»). 

2. Здобуття дошкільної освіти (стаття 9 Закону України «Про дошкільну 

освіту»). 

3. Принципи дошкільної освіти (стаття 6 Закону України «Про дошкільну 

освіту»). 

4. Дошкільна освіта. Базові етапи становлення особистості дитини (стаття 4 

Закону України «Про дошкільну освіту»). 

5. Державна політика у сфері дошкільної освіти (стаття 3 Закону України 

«Про дошкільну освіту»). 

6. Органи управління системою дошкільної освіти та їх основні завдання 

(статті 17, 18 Закону України «Про дошкільну освіту»). 

7. Заклад дошкільної освіти та його повноваження (стаття 11 Закону 

України «Про дошкільну освіту»). 

8. Базовий компонент дошкільної освіти (стаття 22 Закону України «Про 

дошкільну освіту»). 

9. Освітня програма закладів дошкільної освіти (стаття 23 Закону України 

«Про дошкільну освіту»). 

10. Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти (стаття 25 

Закону України «Про дошкільну освіту»). 

11. Законодавство України про загальну середню освіту та його основні 

завдання ( ст.2 Закону України « Про повну загальну середню освіту»). 

12. Система загальної середньої освіти ( ст.З Закону України « Про повну 

загальну середню освіту»). 

13. Рівні, строки та форми здобуття повної загальної середньої освіти ( ст.4 

Закону України « Про повну загальну середню освіту»). 

14. Мова освіти о закладах загальної середньої освіти ( ст.5 Закону України « 

Про повну загальну середню освіту»). 



15. Забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальної середньої 

освіти ( ст.9 Закону України « Про повну загальну середню освіту»). 

16. Організація освітнього процесу ( ст. 10 Закону України « Про повну 

загальну середню освіту»). 

17. Освітня програма ( ст. 11 Закону України « Про повну загальну середню 

освіту»). 

18. Формування класів (груп) у закладах загальної середньої освіти ( ст.12 

Закону України « Про повну загальну середню освіту»). 

19. Переведення учнів на наступний рік навчання в закладі освіти ( ст.13 

Закону України « Про повну загальну середню освіту»). 

20. Заохочення і відзначення учнів ( ст.16 Закону України « Про повну 

загальну середню освіту»). 

21. Позашкільна освіта ( ст. 4 Закону України « Про позашкільну освіту»). 

22. Структура позашкільної освіти ( ст. 5 Закону України « Про позашкільну 

освіту»). 

23. Здобуття позашкільної освіти ( ст. 6 Закону України « Про позашкільну 

освіту»). 

24. Основні завдання позашкільної освіти ( ст. 8 Закону України « Про 

позашкільну освіту»). 

25. Органи управління позашкільною освітою. Державний нагляд (контроль) 

у сфері позашкільної освіти ( ст. 10 Закону України « Про позашкільну 

освіту»), 

26. Заклад позашкільної освіти ( ст. 12 Закону України « Про позашкільну 

освіту»). 

27. Основні напрями позашкільної освіти ( ст. 15 Закону України « Про 

позашкільну освіту»), 

28. Освітня програма та планування діяльності закладу позашкільної освіти ( 

ст. 16 Закону України « Про позашкільну освіту»). 

29. Тривалість занять та режим роботи закладу позашкільної освіти ( ст. 17 

Закону України « Про позашкільну освіту»). 

30. Форми організації позашкільної освіти ( ст. 18 Закону України « Про 

позашкільну освіту»). 

 

IІ. Питання на перевірку знання  

Закону України «Про запобігання корупції»  

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне 

правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний 

конфлікт інтересів (стаття 1). 

2. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання 

корупції» (стаття 3). 

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції 

(статті 4, 5). 

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції 

(стаття 11). 

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12). 

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання 

корупції (стаття 14). 



7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики 

(стаття 20). 

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища та одержання подарунків (статті 22, 23). 

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності 

та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27). 

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28). 

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів 

(стаття 29). 

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи 

підприємств чи корпоративних прав (стаття 36). 

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37). 

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування (стаття 45). 

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка 

декларації (статті 48, 49). 

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51). 

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії 

корупції (стаття 53). 

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування (стаття 54). 

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55). 

20. Спеціальна перевірка (стаття 56). 

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи 

(стаття 61). 

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення (стаття 65)». 

 

ІІІ. Питання на перевірку знання 

«Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників» 

 

1. Визначення термінів: траєкторія професійного розвитку педагогічних 

працівників, професійна спільнота  педагогічних працівників, документи 

закладу освіти. 

2. Основні завдання центру професійного розвитку педагогічних працівників.  

3. Обов`язки директора центру. 

4. Штатний розпис центру. 

5. Призначення директора та інших педагогічних працівників центру. 

6. Фінансово-господарська діяльність центру. 

7. Матеріально-технічна  база  центру. 

8. Контроль за діяльністю центру. 

 

 

Презентація стратегії розвитку Центру (до 20 хв.) 

 

Співбесіда із членами конкурсної комісії (10 хв.) 


