ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МЕТОДИКОЮ
НАВЧАННЯ
Викладач: к. пед. наук, доцент кафедри технологічної освіти, Симонович Н.В.
Кількість кредитів – 7.
Семестр – 6,7.
Анотація дисципліни
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Основи
підприємницької діяльності з методикою навчання» складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки спеціальності 014.10 Середня освіта.
Трудове навчання та технології.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи підприємницької
діяльності з методикою навчання» є теоретико-методичні засади викладання
основ підприємницької діяльності у закладах загальної середньої освіти.
Мета дисципліни: є забезпечення майбутніх учителів трудового навчання
та технологій знаннями, вміннями та навичками з організації і проведення
занять із основ підприємницької діяльності згідно до вимог Державного
стандарту базової середньої освіти (Освітня галузь «Технології») у закладах
загальної середньої освіти.













Основними завданнями навчальної дисципліни є:
розкриття сутності господарської та підприємницької діяльності;
ознайомлення студентів з основами технології заснування власної справи,
порядком державної реєстрації суб’єктів господарювання;
оволодіння студентами методами пошуку та оцінювання підприємницької
ідеї;
розкриття сутності бізнес - планування;
розкриття суті ризиків у підприємницькій діяльності;
розкриття змісту шкільного курсу „Основи підприємницької діяльності» у
структурі системи технологічної підготовки учнів загальноосвітніх
навчальних закладів;
оволодіння майбутніми вчителями трудового навчання та технологій
теоретичними і методичними знаннями і вміннями створення умов для
самореалізації, розвитку підприємливості та професійного самовизначення
кожного учня при вивченні профілю „Основи підприємницької діяльності»;
засвоєння шляхів оволодіння вмінням оцінювати власні результати
предметно-перетворювальної діяльності та рівня сформованості ключових і
предметних компетентностей в процесі технологічної підготовки школярів
при вивченні профілю „Основи підприємницької діяльності»;
здійснення зв’язків профілю „Основи підприємницької діяльності» з
основами наук, інтеграція знань учнів про організацію і економіку
підприємницької діяльності;
визначення змісту роботи вчителя з організації, планування і матеріальнонавчального забезпечення профілю „Основи підприємницької діяльності»;

 підготовка і розробка необхідної навчально-методичної документації для
вчителя технологій при вивченні профілю „Основи підприємницької
діяльності».
Очікувані результати навчання
В процесі вивчення дисципліни студенти повинні знати:

історію виникнення та еволюцію поняття „підприємництво”.

та розуміти сутність та загальноекономічний зміст підприємництва,
основні функції підприємництва, функції і правовий статус підприємця,
принципи та рушійні сили підприємництва;

види та сфери підприємницької діяльності.

сутність і джерела підприємницьких ідей.

технологію заснування власного бізнесу.

сутність та основні види ризиків у підприємницькій діяльності.

структуру бізнес-плану;

місце і роль профільної підготовки у здійсненні загальноосвітніх
завдань школи;

мету, завдання, зміст програми профілю „Основи підприємницької
діяльності»;

форми, методи, прийоми і умови організації та реалізації вивчення
дисциплін з профілю „Основи підприємницької діяльності» у загальноосвітніх
навчальних закладах;

- форми, методи, прийоми і умови діагностики та оцінювання знань,
умінь та навичок учнів з профілю „Основи підприємницької діяльності»;
вміти:

визначати джерела підприємницьких ідей;

оцінювати власну бізнес-ідею;

визначати переваги створюваного підприємства на основі SWOТ
аналізу;

визначати та класифікувати витрати на здійснення підприємницької
діяльності;

визначати беззбитковий об’єм виробництва товарів / надання
послуг;

розробляти та оформляти бізнес-план.

визначати зміст та підбирати методи повідомлення навчального
матеріалу з профілю «Основи підприємницької діяльності»;

проводити підбір та розробку наочності до занять з профілю
«Основи підприємницької діяльності» у загальноосвітніх навчальних закладах;

підбирати та здійснювати розробку методів закріплення вивченого
матеріалу з профілю «Основи підприємницької діяльності» у загальноосвітніх
навчальних закладах;

добирати зміст та організовувати його вивчення з профілю «Основи
підприємницької діяльності»;

проводити розробку та складання завдань-інструкцій до практичних
занять з з профілю «Основи підприємницької діяльності» у загальноосвітніх
навчальних закладах;

підбирати та здійснювати розробку засобів діагностики та

оцінювання знань і вмінь учнів з профілю «Основи підприємницької
діяльності»;

розробляти та складати плани-конспекти теоретичних занять з
профілю «Основи підприємницької діяльності» у загальноосвітніх навчальних
закладах.

конструювати навчальний процес з урахуванням конкретної
дидактичної ситуації та психологічних механізмів засвоєння знань.

проводити самостійно уроки, володіти різними методами,
прийомами і формами організації навчання в загальноосвітніх навчальних
закладах.

Вид контролю: 6 семестр – залік, 7 семестр – екзамен.
З робочою програмою навчальної дисципліни можна ознайомитись на
кафедрі технологічної освіти.
Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем – Вт. 13:0014:20.
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем – Ср.
18.00-20.00.
E-mail викладача: simaneta@ukr.net

