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Вступ 

Експериментальна робота за темою «Формування готовності майбутніх 

кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» здійснюється на базі 

Державного навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти 

швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» у вересні 2019 

року – грудні 2021 року на підставі наказу МОН України від 28.05.2019 року 

№742 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою 

«Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до 

підприємницької діяльності» у вересні 2019 року – грудні 2021 року», 

клопотання Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації від 01.02.2019 року № 01-28/523, висновку науково-методичної 

комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної(професійно-

технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти 

і науки України від 22.03.2019 року (протокол №2).  

Місцезнаходження навчального закладу: Україна, м. Харків, проспект 

Любові Малої, 30. 

          Контактна інформація: тел. 376-22-20, 376-21-60, е-mail: 05537638@ukr.net,  

адреса веб-сайту:mehovschicptu.org.ua 
Автор ініціативи експерименту: Ткаченко Ніна Григорівна, директор 

Державного навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти 

швейного виробництва та сфери послуг Харківської області», викладач вищої 

категорії, викладач-методист . 

Науковий керівник експерименту: Єршова Людмила Михайлівна, 

заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент. 

Наукові консультанти: 

Радкевич Валентина Олександрівна – директор Інституту  професійно-

технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний 

член НАПН України . 

Кучинський Микола Сигізмундович–начальник головного управління 

освіти директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України. 

Відповідно до затверджених наказом МОН України від 28.05.2019 року          

№ 742  програми та заявки на проведення експерименту всеукраїнського рівня, 

визначено терміни експериментальної роботи.  

Відповідно до програми та заявки на проведення експерименту 
всеукраїнського рівня завданнями другого (формувального) етапу передбачено 
(січень – грудень 2020 р.): 

- визначення організаційно-педагогічних умов формування готовності 

майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності; 

- підготовка методичних рекомендацій для педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до 

підприємницької діяльності»; 

- розробка та впровадження програми і навчально-методичного 

забезпечення спецкурсу «Основи підприємництва»; 

mailto:05537638@ukr.net
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-  проведення тренінгів з формування готовності здобувачів освіти закладів 

П(ПТ)Одо підприємницької діяльності; 

- проведення круглого столу «Організаційно-педагогічні умови 

формування у майбутніх кваліфікованих робітників готовності до 

підприємницької діяльності»; 

- підготовка звіту про результати формувального етапу експерименту. 

Для реалізації завдань формувального етапу використовувались такі 

методи: теоретичні (теоретичний аналіз, порівняння та узагальнення, вивчення 

й аналіз навчально-методичної, психолого-педагогічної літератури та наукових 

праць вітчизняних та зарубіжних авторів, нормативно-правових документів, 

навчальної документації); емпіричні (вибіркові та суцільні спостереження, 

бесіда, опитування, тестування); статистичні (статистичні розрахунки, аналіз). 
 

Зміст і результати експериментальної роботи 
 

На другому (формувальному) етапі було здійснено наступне: 

- створена координаційна група педагогічних працівників для роботи над 

Програмою проведення експерименту (додаток 1); 

- розроблені заходи щодо виконання Програми проведення експерименту 

(додаток 2);    

- організовано і проведено засідання педагогічних рад «Стан формування 

готовності здобувачів освіти Центру до підприємницької діяльності» 

(06.03.2020); «Результати роботи педагогів над експериментом всеукраїнського 

рівня» (20.10.2020); 

- забезпечено участь представників творчої групи експериментального 
дослідження Центру у заходах, які проводились Інститутом професійно-

технічної освіти НАПН України: 

а) Всеукраїнський  науково-практичний вебінар «Сучасна модель підготовки 

учнів ЗП(ПТ)О до підприємницької діяльності» (березень 2020); 

 б) робочий вебінар з презентації Програми експериментальних заходів 

(жовтень 2020); 

в) Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Особливості формування в 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти готовності майбутніх 

кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» (грудень 2020р); 

-     взяли участь в обласній науково-методичній Інтернет-конференції для  

керівних та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О  Харківської області за темою 

«Інтеграція в освіті як умова підвищення якості підготовки кваліфікованих 

робітників» (грудень 2020); 

- брали участь в роботі педагогічної студії заступників директорів з 

навчально-виховної роботи ЗП(ПТ)О Харківської області за темою «Центр 

кар’єрного розвитку – сервіс з популяризації робітничих професій» (березень 

2020);  

- на базі Центру професійного розвитку кар’єри та бізнесу організовано і 

проведено із здобувачами освіти лекції-бесіди щодо формування 

підприємницької компетентності та досягнення професійного успіху, набуття 

вмінь ефективно проектувати кар’єрну траєкторію (зустрічі з роботодавцями 
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міста, успішними підприємцями-випускниками закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти); 

- проведено тренінги з формування готовності здобувачів освіти Центру  до 

підприємницької діяльності; 

- розроблено та впроваджено навчальний план, програму та методичне 

забезпечення навчального модуля «Основи підприємницької діяльності» 

предмета «Технології» для ефективного формування підприємницької 

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників; 

- до робочих навчальних планів по підготовці кваліфікованих робітників з 

професій: кравець, перукар (перукар-модельєр), кухар; кондитер введено 

додаткові компетентності «Основи підприємництва», розробляється 

навчально-методичне забезпечення  даного предмета; 

- створено відеотеку документальних і художніх фільмів на тему 

підприємництва; на уроках історії України, української літератури, 

позакласних заходах здійснюється їх перегляд і обговорення; 

- здобувачами Центру під керівництвом викладача історії Одерій Тетяни 

розроблено дослідницький проєкт «Видатні підприємці - меценати 

Харківщини»; 

- під керівництвом викладача інформатики Ленівенко Олени здобувачі 

освіти створюють власні е-портфоліо; 

- під керівництвом викладачів  і майстрів виробничого навчання здобувачі 

освіти працюють над створенням проєктів: майбутні перукарі під керівництвом 

майстра виробничого навчання Полякової Людмили розробили практично-

орієнтований проєкт «Мої кроки до власної  справи «Маma Beauty», а майбутні 

кухарі, кондитери під керівництвом викладача професійно-теоретичної 

підготовки Іващенко Ольги створили дослідницький проєкт «Впровадження 

еко-харчування в закладі професійної (професійно-технічної) освіти» на 

прикладі створення еко-кафе, презентували бізнес-проєкт щодо організації 

дитячого кафе здорового харчування «Балу» в місті Харкові на території 

зоопарку; 

- з метою розвитку професійних і підприємницьких компетентностей 

здобувачів освіти, підвищенню  рівня професійної мотивації, зміцненню 

матеріально-технічної бази кабінетів і майстерень закладу професійної освіти,  

розпочато роботу по створенню учнівського професійного об’єднання 

«Послуги населенню»: на базі Центру сучасних швейних технологій та 

дизайну – швейний напрямок; на базі Центру професійного розвитку кар’єри 

та бізнесу - громадське харчування (кондитери), сфера послуг (перукарі). 

 

Підготовка навчально-методичного забезпечення 

експериментальної діяльності 
 

Враховуючи досвід роботи Державного навчального закладу 

«Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери 

послуг Харківської області» у формуванні професійної компетентності, 

особистісно-професійного становлення випускника розроблено та 
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впроваджується модуль «Основи підприємницької діяльності» навчального 

предмета «Технології» (програма, навчально-методичне забезпечення). 

Розробляється програма і навчально-методичне забезпечення предмета 

«Основи підприємництва», які введені до робочих навчальних планів як 

додаткові компетентності по підготовці кваліфікованих робітників з професій: 

кравець, перукар (перукар-модельєр), кухар; кондитер. Зміст предмета 

спрямований на формування підприємницької компетентності майбутніх 

кваліфікованих робітників, вироблення професійно значущих якостей, 

формування подальшого професійного самовдосконалення. Впровадження в 

практику професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти предмета «Основи 

підприємництва» є актуальним та своєчасним, дозволить підвищити 

ефективність професійної підготовки випускників, їх адаптацію на робочому 

місці, досягнення успіху у професії. 
 

Проведення опитувань 

 

Успішність проведення експериментальної роботи істотно залежить від 

педагогічного колективу Державного навчального закладу «Регіональний центр 

професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської 

області», який буде здійснювати реалізацію результатів експерименту.  

На другому (формувальному) етапі експерименту був проведений ряд 

емпіричних досліджень з питань професійного становлення та готовності до 

здійснення підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих 

робітників. Діагностування проводилось у формі анкетування, співбесід, 

інтерв’ю. В закладі професійної освіти працюємо над створенням 

психологічного автопортрету майбутнього підприємця. 

Важливою складовою у формуванні підприємницької компетентності  є 

визначення комунікативних та організаторських здібностей. Опитування 

проводилось серед  здобувачів освіти І і ІІ курсу (65 осіб). Аналіз результатів 

показав, що 30% опитуваних мають високий рівень комунікативних і 

організаторських здібностей. Дані показники свідчать, що здобувачі освіти 

ініціативні, швидко орієнтуються у складній ситуації, можуть приймати 

самостійні рішення, відстоювати свою точку зору, організовувати колективні 

справи. Зазначимо, що 62% респондентів виявляють середній рівень: вони 

прагнуть до контактів с людьми, відстоюють своєї думки, планують роботу, але 

«потенціал» цих здібностей не визначається високою стійкістю. У 8% 

респондентів комунікативні і організаційні здібності знаходяться на рівні, 

нижче середнього. Здобувачі освіти відчувають трудності у встановленні 

контактів з людьми, не відстоюють свою точку зору, ігнорують прийняття 

самостійних рішень.  

Емоційне життя людини та управління емоціями відіграють велику роль у 

роботі майбутнього підприємця. За методикою «Самооцінка стійкості до 

стресу» (за навчальним посібником: Лозниця В.С. Психологія менеджменту) 

проведено опитування 57 здобувачів освіти І-ІІ курсів. За результатами 
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аналізу:19,3%  мають високий рівень стійкості до стресу, 38,6% - вищий від 

середнього, 33,3%  - середній рівень, 5,3% - нижчій від середнього рівня і 3,5% 

- дуже низький рівень стійкості до стресу.  

Виявлення індивідуальної здатності до емпатії провели за допомогою 

методики «Рівень емпатії» І.М. Юсупова. В опитуванні взяли участь 54 

здобувача освіти ІІ і ІІІ курсів. 67% опитуваних мають нормальний 

індивідуальний рівень емпатійності: у спілкуванні вони уважні, намагаються 

зрозуміти більше, ніж висловлено, але вважають за краще не вказувати свою 

точку зору, якщо не впевнені.  33%  здобувачів освіти - низький рівень 

емпатійності, віддають перевагу індивідуальним заняттям, являються 

прихильниками раціональних рішень. Також було проведено тестування серед 

здобувачів освіти за темами «Дратівливість – негативна риса підприємця», «Чи 

є у вас артистичні здібності, які потрібні керівнику?», «Ви керівник чи 

керований?». 

Здобувачі освіти Державного навчального закладу «Регіональний центр 

професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» 

прийняли участь в онлайн-опитуванні (8 тестів), яке проводив ІПТО НАПН 

України у жовтні 2020 року та лютому 2021 року.  

У діагностуванні готовності до ризику взяли участь – 279 респондентів, із 

них 123 особи -  І курс, 78 осіб - ІІ курс, 78 осіб - ІІІ курс(стать жіноча -  179, 

чоловіча – 100). Результати тестування показали середній рівень готовності до 

ризику (52,55).  

За результатами опитування (215 здобувачів освіти, із них 87 осіб - І курс,  

65 осіб -  ІІ курс, 63 особи -  ІІІ курс; стать: жіноча – 128 респондентів, чоловіча 

– 87 респондентів), домінуючими мотивами при виборі професії є зовнішні 

позитивні мотиви (25,04) та зовнішні негативні мотиви (20,53). Менший вплив 

мають  внутрішні соціально значимі мотиви (11,66). 

Рівень суб’єктивного контролю серед опитуваних (226 здобувачів освіти: 

104 респондента – жіноча стать; 122 – чоловіча; І курс – 90 осіб, ІІ курс – 70 

осіб, ІІІ курс – 66 осіб)  - середній (23,67). 

Результати опитування 190 здобувачів освіти, із них І курс – 75 осіб, ІІ 

курс – 64 особи, ІІІ курс – 51 осіб;  жіноча стать – 107 респондентів, чоловіча – 

83 респондента, показують, що серед професійних ціннісних орієнтацій 

важливими є суспільно значущі орієнтації (33,50), орієнтації на розвиток 

особистості (31,64) та орієнтації зі змістом праці (31,43), менш важливими 

орієнтації на самоствердження у професійній діяльності (22,44). 

За результатами опитування 173 осіб (І курс - 70, ІІ курс – 58, ІІІ курс – 

45;  жіноча стать – 95, чоловіча – 78)можна вважати, що найбільш характерною 

є спрямованість на себе (31,69) та спрямованість на спілкування (28,06).Менш 

вираженою є спрямованість на справу, діло (23.54).  

167 здобувачів освіти, з них  І курс – 63 особи, ІІ курс – 56 осіб, ІІІ курс – 

48 осіб, стать:жіноча – 94 респондента, чоловіча – 73 респондента, визначили 

якорями кар’єри інтеграцію стилів життя (9,99), стабільність роботи та місця 

проживання (9,94), слугування добру (9,92) та підприємництво (9,68). 
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За результатами тестування (168 здобувачів освіти, із них І курс – 68 осіб, 

ІІ курс – 55 осіб, ІІІ курс – 45 осіб) найбільш близьким є підприємливий (7,64), 

соціальний (7,53) та артистичний (7,00) типи професійного середовища, менш 

близьким інтелектуальний тип. 

Здобувачі освіти Центру (169 осіб, із них І курс – 61 особа, ІІ курс – 58 

осіб, ІІІ курс – 50 осіб) показали середній рівень розвитку вольових якостей 

(22,36). Слід відмітити, що жінки (21,7) і чоловіки (23,0) мають приблизно 

однакові показники. 

Результати опитування дають підстави говорити про певну роботу 

педагогічного колективу Державного навчального закладу «Регіональний центр 

професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської 

області» щодо формування  підприємницької компетентності у здобувачів 

освіти. 

 

Проведення масових заходів 

 

Поширення ідей інноваційної діяльності Державного навчального закладу 

«Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери 

послуг Харківської області» проводилось шляхом організації заходів 

навчально-методичного характеру, участі у заходах регіонального і 

Всеукраїнського рівня. Зокрема: 

– проводилось засідання творчої, координаційної групи (лютий – грудень 

2020); 

− проводились засідання педагогічної ради (березень, жовтень 2020);  

− брали участь у Всеукраїнських вебінарах за тематикою експериментальної 

роботи; 

− брали участь в обласній науково-методичній Інтернет-конференції для 

керівних та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О  Харківської області за темою: 

«Інтеграція в освіті як умова підвищення якості підготовки кваліфікованих 

робітників». 

− на базі Центру професійного розвитку кар’єри та бізнесу проводились 

зустрічі з роботодавцями, успішними підприємцями та випускниками закладу 

професійної освіти.  

Матеріали, що висвітлюють участь у масових заходах, опубліковано на 

сайті закладу професійної освіти. 

 

Публікації та впровадження результатів експериментальної роботи 

 

Результати другого (формувального) етапу експериментального 

дослідження представлено у статтях та виступах: 

Статті: 

- Ткаченко Н.Г., Гречана О.І., Мелешкова Л.І. Діяльність Центру 

професійного розвитку кар’єри та бізнесу: формування підприємницької 

компетентності учнів / Н.Г.Ткаченко, О.І.Гречана, Л.І.Мелешкова 

//Професійна освіта.-2020.- №2.- С.35-39; 
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- Ткаченко Н.Г. Участь в експерименті Всеукраїнського рівня за темою 

«Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до 

підприємницької діяльності»/Н.Г.Ткаченко//Вісник профосвіти.-2020.-№ 1-4.- 

С.11-12 

- Панченко З.В. Модель формування підприємницької 

діяльності/З.В.Панченко // Вісник профосвіти.-.-2020.-№ 1-4.- С.13-14; 

- Гречана О.І., Мелешкова Л.І. Професійна освіта сьогодні, кар’єра-завтра, 

успіх – завжди /О.І. Гречана, Л.І.Мелешкова//Вісник профосвіти.- 2020.-№ 1-

4.- С.15-18; 

    Доповіді та виступи: 

- Мелешкова Л.І., доповідь «Формування готовності здобувачів освіти 

Регіонального центру до підприємницької діяльності»,  Всеукраїнський 

науково-практичний вебінар «Особливості формування в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти готовності майбутніх 

кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» (грудень 2020р); 

- Мелешкова Л.І., виступ «Формування  готовності майбутніх 

кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» на обласній 

науково-методичній Інтернет-конференції для керівних та педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О  Харківської області за темою «Інтеграція в освіті як 

умова підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників»;  

- Яловенко Н.М., виступ «Створення та функціонування центру розвитку 

професійної кар’єри учнівської молоді» на педагогічної студії заступників 

директорів з навчально-виховної роботи ЗП(ПТ)О Харківської області за 

темою «Центр кар’єрного розвитку – сервіс з популяризації робітничих 

професій» (березень 2020);  

 

Висновки та рекомендації 

 

Результати другого (формувального) етапу експериментальної роботи: 

- проведено засідання педагогічної ради за темами «Стан формування 

готовності здобувачів освіти Центру до підприємницької діяльності», 

«Результати роботи над експериментом всеукраїнського рівня»; 

- взяли участь у заходах, які проводились Інститутом професійно-технічної 

освіти НАПН України: 

    а) Всеукраїнському науково-практичному вебінарі «Сучасна модель 

підготовки учнів ЗП(ПТ)О до підприємницької діяльності»; 

    б) робочому вебінарі з презентації Програми експериментальних заходів; 

    в) Всеукраїнському науково-практичному вебінарі «Особливості формування 

в закладах професійної (професійно-технічної) освіти готовності майбутніх 

кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності»; 

- на базі Центру професійного розвитку кар’єри та бізнесу організовано і 

проведено із здобувачами освіти лекції-бесіди, тренінги, опитування щодо 

формування підприємницької компетентності; 
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- розроблено та впроваджено навчальний план, програму та методичне 

забезпечення навчального модуля «Основи підприємницької діяльності» 

предмета «Технології»; 

- до робочих навчальних планів по підготовці кваліфікованих робітників  з 

професій: кравець, перукар (перукар-модельєр), кухар; кондитер введено 

додаткові компетентності «Основи підприємництва»; 

- створено відеолекторій документальних і художніх фільмів на тему 

підприємництва; 

- під керівництвом викладача інформатики здобувачі освіти створюють 

власні е-портфоліо; 

- під керівництвом викладачів  і майстрів виробничого навчання здобувачі 

освіти працюють над створенням проєктів, бізнес-планів. 

Таким чином, завдання другого (формувального) етапу 

експериментальної діяльності виконані, педагогічний колектив готовий до 

подальшої роботи над розв’язанням проблем формування підприємницької 

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників. Особливістю 

проведення формувального етапу експерименту є те, що він проходив за 

змішаною формою (онлайн та офлайн) у зв’язку з встановленням карантинних 

обмежень  поширення коронавірусної хвороби (СОVID -19).  

На третьому (узагальнюючому) етапі експериментального дослідження 

планується реалізація наступних завдань: 

- узагальнення отриманих у ході експерименту результатів формування 

готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької 

діяльності. 

- упровадження в закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

досвіду підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до 

підприємницької діяльності. 

- проведення науково-практичного семінару «Особливості формування в 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти  готовності 

майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності». 

- підготовка звіту про результати узагальнюючого етапу експерименту. 

 

 

 

Керівник Державного навчального закладу 

«Регіональний центр професійної освіти  

швейного виробництва та сфери послуг 

Харківської області»                                                                        

                                     Ніна ТКАЧЕНКО 
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Додаток 1 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ШВЕЙНОГО 

ВИРОБНИЦТВА   ТА СФЕРИ   ПОСЛУГ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ» 

 

НАКАЗ 

19 жовтня 2020               Харків                 № 284 

Про створення координаційної  

творчої групи для роботи 

над Програмою експерименту  

всеукраїнського рівня 

«Формування готовності майбутніх  

кваліфікованих робітників до  

підприємницької діяльності» 

 

На виконання наказу МОН України від 28.05.2019 року № 742 «Про 

проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування 

готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької 

діяльності» у вересні 2019 року – грудні 2022 року», клопотання Департаменту 

науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 01.02.2019 року 

№ 01-28/523, висновку науково-методичної комісії з професійної педагогіки, 

психології та змісту професійної(професійно-технічної) освіти Науково-

методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 

22.03.2019 року (протокол № 2),  

наказую: 

1. Створити координаційну творчу групу для організації роботи над 

Програмою експерименту всеукраїнського рівня «Формування готовності 

майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» у складі: 
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- Голова творчої координаційної  групи – Ткаченко Н.Г., директор ДНЗ 

«Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери 

послуг Харківської області»; 

- Заступник голови творчої координаційної групи – Гречана О.І.- заступник 

директора з НВР ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного 

виробництва та сфери послуг Харківської області»; 

Члени творчої координаційної групи: 

- Яловенко Н.М. – заступник директора з НВхР ДНЗ «Регіональний центр 

професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської 

області»; 

- Мелешкова Л.І. – методист ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти 

швейного виробництва та сфери послуг Харківської області»; 

- Панченко З.В. – старший майстер ДНЗ «Регіональний центр професійної 

освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області». 

 

2. Затвердити план заходів по реалізації Програми експерименту всеукраїнського 

рівня «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до 

підприємницької діяльності» 

 

3. Призначити відповідальними за виконанням Програми експерименту:  

Гречану О.І., Яловенко Н.М., Мелешкову Л.І., Панченко З.В. 

 

4.  Відповідальною за організацію психологічного напрямку Програми 

експерименту призначити соціального педагога Афанасьєву Т.М. 

 

5. Для реалізації основних напрямків Програми експерименту залучити 

педагогічних працівників: Одерій Т.В. – викладач історії України; Ленівенко 

О.О. – викладач інформатики; Томак Т.М. – викладач української мови та 

літератури, Гончарову О.М. – викладач професійно-теоретичної підготовки, 

Полякову Л.І. – майстер виробничого навчання, викладач професійно-

теоретичної підготовки, Іващенко О.М. . – викладач професійно-теоретичної 

підготовки,  Бакуменко Т.А.  – бібліотекар. 

 

6. За технічну підтримку Програми експерименту призначити відповідальними: 

Ленівенко О.О. – викладач інформатики; Гречаного В.В. – інженера-

електронника. 

 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 

 

 

 

Директор                                               Ніна ТКАЧЕНКО 
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Додаток 2 
                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ: 

                                                                                           Директор  

                                                                                     ДНЗ «Регіональний центр професійної 

                                                                                      освіти швейного виробництва та сфери 

                                                                   послуг Харківської області» 

                                                                                  Ніна ТКАЧЕНКО 

 

 

Заходи  

щодо виконання Програми з експерименту всеукраїнського рівня  

«Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до 

підприємницької діяльності» 

 

Розділ 1. Навчально-методичне забезпечення дисциплін за напрямом  

формування підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих 

робітників 
№ Зміст Предмет Форма проведення Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1.1.Урочна діяльність 

1. Історія 

підприємництва в 

Україні 

Історія України, 

Основи 

галузевої 

економіки і 

підприємництва, 

Основи 

підприємництва 

Лекція/Презентація Одерій Т.В. 

Панченко З.В. 

Гончарова О.М. 

 

2. Формування 

економічної еліти 

України 

Історія України, 

Основи 

галузевої 

економіки і 

підприємництва, 

Основи 

підприємництва  

Реферати/ 

Презентації/ 

Відеоролики 

Одерій Т.В. 

Панченко З.В.,  

Гончарова О.М. 

 

3. Науковці, 

бізнесмени, 

меценати 

Харківщині 

Історія України Презентації/ 

проєкти 

Одерій Т.В.  

4. Про формування 

схильності 

Українська Дискусія Томак Т.М.  
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українців до 

підприємницької 

діяльності 

література 

5. Етика 

підприємництва та 

соціальна 

відповідальність у 

бізнесі 

Історія України, 

Основи 

галузевої 

економіки і 

підприємництва, 

Основи 

підприємництва 

Дискусія, лекція Одерій Т.В. 

Панченко З.В. 

Гончарова О.М. 

 

6 Форми і методи 

активізації 

підготовки 

майбутніх 

фахівців до 

підприємниць 

Основи 

галузевої 

економіки і 

підприємництва, 

Основи 

підприємництва 

Лекція Панченко З.В.,  

Гончарова О.М. 

 

7. Формування та 

розвиток навичок 

малого 

підприємництва в 

учнівській молоді 

ЗП(ПТ)О 

Основи 

галузевої 

економіки і 

підприємництва, 

Основи 

підприємництва 

Лекція Панченко З.В.,  

Гончарова О.М. 

 

8. Бізнес-план. 

Правила 

складання 

(написання) 

бізнес-плану 

Основи 

галузевої 

економіки і 

підприємництва, 

Основи 

підприємництва 

Лекція, Відео-

лекція 

https://www.youtube 

 

Онлайн-курс 

Панченко З.В.,  

Гончарова О.М. 

 

9. Бізнес-ідея, 

компоненти її 

реалізації 

(практичні поради 

підприємцю – 

початківцю) 

Основи 

галузевої 

економіки і 

підприємництва, 

Основи 

підприємництва 

Лекція Панченко З.В.,  

Гончарова О.М. 

 

10 Розвиток 

економічної та 

фінансової 

Основи 

галузевої 

економіки і 

Лекція Панченко З.В.,  

Гончарова О.М. 

 

https://www.youtube/


15 
 

грамотності підприємництва, 

Основи 

підприємництва 

1.2. Позаурочна діяльність 

1.2.1.  Відео-лекторій «Бізнесмени, меценати України» 

1. Створити підбірку 

відео-фільмів  за 

темою 

«Бізнесмени, 

меценати 

України» 

Історія України, 

Українська 

література 

 Одерій Т.В. 

Томак Т.М. 

Бакуменко Т.А. 

 

2. Організувати 

перегляд 

документальних, 

художніх фільмів 

на тему 

підприємництва 

Історія України, 

Українська 

література 

 Повідомлення 

Перегляд/ 

Обговорення 

Панченко З.В.,  

Гончарова 

О.М. 

Одерій Т.В. 

Томак Т.М. 

Керівники груп 

 

1.2.2.  Психологічний практикум 

 Вид заходу Форма 

проведення 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

 

1. Провести 

консультування 

здобувачів освіти 

Консультація Соціальний 

педагог, класний 

керівник 

  

2. Формування і 

розвиток 

особистості 

Повідомлення Соціальний 

педагог, класний 

керівник 

  

3. Тестування: 

-Визначення 

творчого 

потенціалу 

особистості; 

- Визначення 

життєвих цілей 

Тестування Соціальний 

педагог, класний 

керівник 
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особистості 

-Свідомість і 

поведінка 

особистості; 

- Емоційний 

інтелект у житті і 

кар’єрі 

особистості 

4. Складання 

психологічного 

автопортрету 

особистості 

Аналіз 

результатів 

тестування 

Соціальний 

педагог, 

консультант, 

класний керівник 

  

5. Складання 

стратегії 

самореалізації 

особистості 

Аналіз 

результатів 

тестування 

Соціальний 

педагог, 

консультант, 

класний керівник 

  

1.2.3. Складання електронногопортфоліо 

1. Структура е-

портфоліо, вимоги 

до змісту 

Рекомендації Ленівенко О.О.   

2. Провести конкурс 

електронних 

портфоліо серед 

здобувачів освіти 

Центру 

Конкурс Ленівенко О.О. 

Яловенко Н.М. 

  

3. На сайті Центру 

розмістити 

електронні 

портфоліо 

учасників 

конкурсу 

 Ленівенко О.О. 

Яловенко Н.М. 

Гречаний В.В. 

  

1.2.4. Розвиток підприємницької активності учнівської молоді  

засобами проєктної діяльності 

1. Розвиток 

підприємницького 

таланту майбутніх 

кваліфікованих 

кадрів у процесі 

проєктної 

Класна година / 

Презентація 

Керівники груп   
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діяльності 

2. Як скласти бізнес 

план на платформі  

Venngage 

Семінар- 

практикум 

Панченко З.В. 

Гончарова О.М. 

  

3. Як самостійно 

скласти бізнес-

план: інструкція 

для початківців 

Самостійна 

робота 

Панченко З.В. 

Гончарова О.М. 

Керівники груп 

  

4. Участь у 

всеукраїнському 

конкурсі бізнес-

ідей 

Конкурс Панченко З.В. 

Гончарова О.М. 

Керівники груп 

  

5. Самоменеджмент 

у житті і кар’єрі 

Дискусія  Панченко З.В. 

Гончарова О.М. 

  

6. Основні напрями 

самоменеджменту 

Бесіда  Гончарова О.М. 

Панченко З.В. 

  

7. Бізнес-ігри і 

симуляції для 

розвитку 

підприємницької 

компетентності 

майбутніх 

кваліфікованих 

кадрів у 

процесі проєктної 

діяльності 

  

Панченко З.В. 

Гончарова О.М. 

Керівники груп 

  

8. Визначення 

існуючого 

базового рівня 

фінансової 

грамотності 

Тестування Керівники груп 

Соціальний педагог 

  

9. Діагностика 

сформованості 

рівня фінансової 

грамотності 

Тестування  

Керівники груп 

Соціальний педагог 

  

 

 

Заступник директора з НВР                                       Олена ГРЕЧАНА 


	Місцезнаходження навчального закладу: Україна, м. Харків, проспект Любові Малої, 30.

