
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти  

і науки України 

від 28.05.2019року №  742 

 

 

 

Програма 

експерименту всеукраїнського рівня за темою 

«Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників  

до підприємницької діяльності» 

у вересні 2019- грудні 2022 року 

у ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної 

промисловості»; ДНЗ «Львівське вище професійне художнє училище»; ДНЗ 

«Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування»; 

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській 

області; ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва 

та сфери послуг Харківської області»; ДНЗ «Черкаський професійний 

автодорожній ліцей». 

 

 

№ 

п/п 

Заходи, спрямовані на 

реалізацію завдань 

експерименту 

Термін 

виконання 

Очікувані результати 

1. Констатувальний етап ( вересень 2019 р. – грудень 2019р.) 

 

1 

Розроблення нормативно-

правового та організаційного 

забезпечення експерименту в 

кожному закладі освіти, що є 

учасником експерименту  

Вересень 

2019р. 

Наказ щодо створення 

творчої  групи; план 

діяльності творчої групи  

2 

Розроблення науково- 

методичного супроводу 

експериментальної  діяльності 

в кожному закладі освіти, що є 

учасником експерименту 

Вересень 

2019р. 

Положення про 
експериментальну 
діяльність 

3 

Вивчення досвіду підготовки 

в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти 

майбутніх кваліфікованих 

робітників до 

підприємницької діяльності  

Вересень-

2019р. 

 Аналітична довідка 

4 

Розроблення методики 

оцінювання рівня 

сформованості готовності 

Жовтень 

2019р. 

Методика оцінювання 
рівня сформованості 
готовності майбутніх 
кваліфікованих 



 

2 
 

учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

до підприємницької 

діяльності за спеціальностями 

таких напрямів професійної 

підготовки, як 

«промисловість», «торгівля і 

громадське харчування», 

«житлово-комунальне 

господарство і невиробничі 

види побутового 

обслуговування населення», 

«будівництво», «зв’язок», 

«транспорт». 

робітників до 
підприємницької 
діяльності  

6 

Здійснення моніторингу рівнів 

сформованості готовності учнів 

експериментальних закладів 

освіти до підприємницької 

діяльності  

Листопад 

2019р. 

Аналітична довідка  

4 

Проведення науково-

практичного семінару за 

тематикою дослідження 

Грудень 

2019 

Збірник матеріалів та 
рекомендації науково-
практичного  семінару 

7 

Підготовка звіту про 

результати констатувального 

етапу експерименту 

Грудень 

2019 

Звіт про результати 

констатувального етапу 

експерименту 

II. Формувальний етап (січень2020 р. – грудень 2021 р.) 

1 

Визначення організаційно-

педагогічних умов формування 

готовності майбутніх 

кваліфікованих робітників до 

підприємницької діяльності  

Січень-

березень 

2020 

Інформаційна довідка  

2 

Підготовка методичних 

рекомендацій для педагогічних 

працівників закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти «Формування 

готовності майбутніх 

кваліфікованих робітників до 

підприємницької діяльності»  

Квітень- 

червень 

2020р. 

Методичні рекомендації  

3 

Розробка та впровадження 

програми і навчально-

методичного забезпечення 

спецкурсу «Основи 

підприємництва» 

Вересень-

грудень 

2020р. 

Програма навчально-

методичного забезпечення 

4 Оновлення змісту тем Січень- Робочі навчальні програми  



 

3 
 

«Менеджмент малого бізнесу» і 

«Основи маркетингу» з 

урахуванням специфіки таких 

напрямів професійної 

підготовки, як «промисловість», 

«торгівля і громадське 

харчування», «житлово-

комунальне господарство і 

невиробничі види побутового 

обслуговування населення», 

«будівництво», «зв’язок», 

«транспорт» 

червень 

2021р. 

5 

Проведення тренінгів  з 

формування готовності учнів 

закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти до 

підприємницької діяльності 

Вересень- 

Жовтень 

2021 р. 

Збірник матеріалів 

тренінгу 

6 

Експериментальна перевірка 

результативності організаційно-

педагогічних умов формування 

готовності учнів закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти до 

підприємницької діяльності  

Листопад 

2021р. 

Аналітична довідка  

7 

Проведення круглого столу 

«Організаційно-педагогічні 

умови формування у майбутніх 

кваліфікованих робітників 

готовності до підприємницької 

діяльності» 

Грудень 

2021р. 

Збірник матеріалів та 

рекомендації круглого 

столу  

8 

Підготовка звіту про результати 

формувального етапу 

експерименту 

Грудень 

2021 

Звіт про результати 

формувального етапу 

експерименту 

III. Узагальнювальний етап (січень 2022 р. – грудень 2022р.) 

1 

Узагальнення отриманих у ході 

експерименту результатів 

формування готовності 

майбутніх кваліфікованих 

робітників до підприємницької 

діяльності  

січень-

червень 

2022р. 

Аналітичні довідки 

 

2 

Узагальнення в закладах 

професійної (професійно-

технічної) освіти досвіду 

підготовки майбутніх  

кваліфікованих робітників до 

вересень-

жовтень 

2022р. 

Аналітична довідка 

 



 

4 
 

підприємницької діяльності. 

 

3 

Проведення всеукраїнського 

науково-практичного семінару 

«Особливості формування в 

закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти 

готовності майбутніх 

кваліфікованих робітників до 

підприємницької діяльності» 

Листопад 

2022р. 

Програма, збірник 

матеріалів та 

рекомендації науково-

практичного семінару  

4 

Підготовка звіту про результати 

узагальнювального 

експерименту 

Грудень 

2022р. 

Звіт про результати 

узагальнювального етапу 

експерименту 

 

 

 

 

Генеральний директор 

Директорату професійної освіти                                       І.В. Шумік 

 

 

Начальник головного управління 

професійної освіти директорату  

професійної освіти            М.С.Кучинський 

 

 

 

Науковий керівник           Л. М. Єршова 

 

 

 

 

 

Координатор                  Л. М. Онопрієнко 

 

 

 

 


