
                                                                                     

 

Перелік питань 

для перевірки знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних                 

повноважень на посаді спеціаліста І категорії  з позашкільної  освіти, 

виховної роботи,  фізичної культури та спорту 

    відділу освіти Слобожанської селищної ради. 

 

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

2. Структура позашкільної освіти ( ст. 5 Закону України « Про 

позашкільну освіту»). 

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

освіту»). 

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

позашкільну освіту»). 

5. Органи управління позашкільною освітою. Державний нагляд 

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

позашкільну освіту»). 

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

освіту»). 

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

позашкільну освіту»). 

8. Освітня програма та планування діяльності закладу позашкільної 

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

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

Закону України « Про позашкільну освіту»). 

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

позашкільну освіту»). 

11. Права, обов'язки та соціальний захист вихованців, учнів і слухачів 

закладу позашкільної освіти ( ст. 20 Закону України « Про позашкільну 

освіту»). 

12. Педагогічні працівники закладу позашкільної освіти ( ст. 21 Закону 

України « Про позашкільну освіту»). 

13. Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладу позашкільної освіти ( ст. 24 Закону України « Про позашкільну 

освіту»). 

14. Платні послуги у сфері позашкільної освіти ( ст. 28 Закону України             

« Про позашкільну освіту»). 

15. Засади державної політики у сфері фізичної культури і спорту ( ст. 4 

Закону України      « Про фізичну культуру і спорт»). 

16.  Фізична культура у сфері освіти ( ст. 26 Закону України « Про фізичну 

культуру і спорт»). 

17. Показники стану розвитку фізичної культури і спорту ( ст. 7 Закону 

України « Про фізичну культуру і спорт»). 

18. Дитячо-юнацькі спортивні школи ( ст. 10 Закону України « Про 

фізичну культуру і спорт»). 

19. Фізкультурно-оздоровчі заклади ( ст. 15 Закону України « Про фізичну 

культуру і спорт»). 


