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УЧАСНИКИ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Здобувачі освіти 
ДНЗ ” Регіональний центр професійної освіти 

швейного виробництва та сфери послуг 
Харківської області ”

І-ІІІ курс (вік:15-18 років)

Стать: жіноча; чоловіча 

Професії: швачка, кравець, кушнір-розкрійник; 
кравець, кухар; кондитер, перукар



ЗАХОДИ, ЯКІ ПРОВОДИЛИСЬ В ЗАКЛАДІ ЩОДО ФОРМУВАННЯ    
ГОТОВНОСТІ  ЗДОБУВАЧІВ  ОСВІТИ  ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- лекції-бесіди із здобувачами освіти 
щодо формування підприємницької 
компетентності та досягнення 
професійного успіху; 
- зустрічі з роботодавцями міста;
- зустрічі з успішними випускниками 

закладу професійної (професійно-
технічної) освіти);

- тренінги, опитування;
- створено відеолекторій 

документальних і художніх фільмів на 
тему підприємництва;

- проводилась дослідницька робота
щодо створення проєкту «Видатні 
підприємці - меценати Харківщини».



ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ  ЗАХОДІВ З ЕКСПЕРИМЕНТУ  

- створено відеолекторій 

документальних і художніх 

фільмів на тему 

підприємництва;

- проводилась дослідницька 

робота щодо створення 

проєкту «Видатні підприємці -

меценати Харківщини»;

- розробка бізнес-планів, Е-

портфоліо



- впроваджено вивчення предмета «Основи 
підприємництва» (45 годин) для підготовки 
кваліфікованих робітників з професії: 
«Кравець», «Кухар; кондитер», «Перукар»;
- розроблено та впроваджено навчальний 
план, програму та методичне забезпечення 
навчального модуля «Основи 
підприємницької діяльності» (37 годин)  
предмета «Технології»;
- розроблено  та впроваджуються в освітній 

процес дидактичні матеріали щодо 
формування ініціативності і 
підприємливості  на уроках 
загальноосвітньої підготовки;

- залучення здобувачів освіти  до  
самостійних дослідницьких робіт –
створення проєктів

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ



АПРОБАЦІЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Виступ «Забезпечення   якості   підготовки   здобувачів освіти Регіонального центру до 

підприємницької   діяльності» » на Всеукраїнському у вебінарі «Теорія і практика 

підготовки учнівської молоді до підприємницької діяльності» » (Мелешкова Л.І. –
методист)

Заступник директора з НВР Гречана О.І. презентувала  результати роботи 
педагогічного колективу щодо формування підприємницької компетентності 

майбутніх кваліфікованих робітників під час проведення  круглого столу 
«Педагогічні умови формування підприємницької компетентності майбутніх 
кваліфікованих робітників». 

Виступ «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької 
діяльності(за результатами Всеукраїнського експерименту»  на 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» (Мелешкова Л.І. – методист)



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;

- 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

- публікації в електронному виданні «Підготовка до 
підприємницької діяльності: збірник авторських розробок:

• Полякова Л.І. «Практично-орієнтований проєкт «Мої кроки до 
власної справи. Салон «MAMA BEAUTY»;

• Іващенко О.М. Бізнес –проєкт «Дитяче кафе «Балу» в м. Харкові 
на території нового зоопарку» 

• Шарикіна А.С. «Формування підприємницької компетентності 
на уроках іноземної мови (з досвіду роботи)

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ


