
Перелік питань на знання законодавства  

 

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

освіту»). 

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

позашкільну освіту»). 

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

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

4. Управління та громадське самоврядування закладу позашкільної освіти 

(ст. 11 Закону України «Про позашкільну освіту»).  

5. Освітня програма та планування діяльності закладу позашкільної освіти  

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

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

Закону України «Про позашкільну освіту»).  

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

позашкільну освіту»).  

8. Учасники освітнього процесу в закладі позашкільної освіти (ст. 19 Закону 

України «Про позашкільну освіту»).  

9. Атестація педагогічних працівників закладу позашкільної освіти (ст. 25  

Закону України «Про позашкільну освіту»).  

10. Мова освіти (ст. 7 Закону України «Про освіту»).  

11. Види освіти (ст. 8 Закону України «Про освіту»).  

12. Позашкільна освіта (ст. 14 Закону України «Про освіту»).  

13. Управління закладом освіти (ст. 24 Закону України «Про освіту»). 

14. Керівник закладу освіти (ст. 26 Закону України «Про освіту»).  

15. Конституційне право на освіту (ст. 53 Конституції України).  

16. Право на освіту (ст. 22 Закону України «Про охорону дитинства).  

 

Ситуаційні завдання 

 

Ситуаційне завдання 1  

Педагогу доручили підготувати замовлення на передплатні видання (газети та 

журнали) для навчального закладу. Видавець одного журналу організовує 

безліч рекламних акцій для передплатників цього видання. В одній із таких 

рекламних акцій пропонується приз: проживання в нещодавно відкритому 

готелі зі спа-салоном протягом семи днів плюс відвідування спа-салону. Приз 

пропонують педагогу, який організував передплату.  

Завдання:  

1. Дайте оцінку ситуації, що склалася. Чи можна стверджувати, що тут є 

конфлікт інтересів?  

2. Як би Ви вчинили в цій ситуації виходячи з моделі прийняття етичних 

рішень?  

 

Ситуаційне завдання 2  



Керівники комунальних закладів освіти прирівняні до осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У галузі освіти 

працює багато близьких осіб, що не заборонено Законом України «Про 

запобігання корупції». Керівники призначають премії, щорічну грошову 

винагороду вчителям – своїм близьким родичам за погодженням з головою 

профспілкового комітету та письмово повідомляють орган управління освітою. 

Запропонуйте заходи зовнішнього контролю за врегулюванням потенційного 

конфлікту інтересів у комунальному навчальному закладі.  

Завдання:  

Розгляньте запропоновану ситуацію і дайте відповіді на питання. При 

обговорені рекомендується апелювати до Конституції України, Конвенції 

ООН про права дитини, кримінального та адміністративного кодексів 

України, нормативних актів з охорони праці.  

 

Ситуаційне завдання 3  

П’ятеро вихованців потрапили до реанімації. Вийшовши з кімнати гурткової 

роботи, вони потрапили у нібито безневинну хмаринку пилу, що виявився 

сльозоточивим газом з балончика. Це, заради забави, зробив десятикласник 

Ігор. Балончик він поцупив у мами з сумки. Газом він ні в кого спеціально не 

цілився, а просто хотів випробувати новинку.  

Розгляньте ситуацію та дайте відповіді на наступні питання:  

1. Що потрібно робити, коли в очі бризнули газом з балончика?  

2. Яку відповідальність у цьому випадку несе учень та його батьки?  

3. Із якого віку за законом дозволяється користуватися газовим балончиком?  

4. Якою, на вашу думку, має бути реакція директора закладу?  

 

Ситуаційне завдання 4  

До Вас звернулися батьки майбутнього вихованця з заявою зарахувати дитину 

до закладу. У ході бесіди з’ясувалося, що родина проживає за адресою, яка не 

закріплена за територією обслуговування закладу освіти. Однак батьки 

наполягають на зарахуванні дитини саме до Вашого закладу тому, що вважають 

її обдарованою. Також, батьки згодні самостійно платити за навчання своєї 

дитини. 

Розгляньте ситуацію та дайте відповіді на наступні питання:  

1. Як буде проходити зарахування дітей до закладу у цьому випадку? 

2. Чи потрібне попереднє погодження для зарахування до закладу освіти 

дитини, яка не проживає на території обслуговування закладу? 

3. Чи можуть батьки самостійно платити за навчання своєї дитини у закладі 

позашкільної освіти? 

      4. Ваші дії як керівника. 

 

Ситуаційне завдання 5  
 Територія закладу не огороджена. У результаті там відпочивають мешканці 

міста, вживають алкоголь, палять цигарки, вигулюють собак.  

Розгляньте ситуацію та дайте відповіді на наступні питання:  

1. Яким чином адміністрація закладу може домогтися порядку на території 

закладу? 


