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Підприємницька компетентність визначається як сукупність особистих
здібностей, якостей та навичок учня, що забезпечує успішне підприємництво [1].
Вона включає: можливість впровадження творчості та інновацій, компетенції в
галузі спілкування, організації, управління проектами, планування дій та
прийняття ризиків, сприйнятливість, а також знання та навички, необхідні для
створення нового підприємства та втілення ідеї в її успішному розвитку.
Підприємництво – це вміння учнів планувати й управляти проєктами, що мають
культурну, соціальну або комерційну цінність. Ця компетентність базується на
здатностях вирішувати проблеми, ініціативності, наполегливості та вмінні
співпрацювати.
Ряд науковців досліджували питання формування підприємницької
компетентності на різних рівнях [2; 3]. Однак питання формування цієї
компетентності цифровими засобами, що особливо актуально за умов
використання на уроках інформатики дистанційних технологій, залишилось поза
ретельним аналізом науковців. Метою нашого дослідження є добір цифрових
засобів формування підприємницької компетентності в базовому курсі
інформатики.
Аналіз наукових публікацій з теми дозволяє описати підприємницьку
компетентність учня як структурований комплекс якостей особистості, що
забезпечують ефективне вирішення питань у різних сферах життя, пов’язаних із
власним соціальним статусом і добробутом, а також розвитком суспільства та
держави в цілому. Основне завдання вчителя з формування підприємницької
компетентності – допомогти учням дізнатися з чого починається власна справа і
як вона втілюється в життя, забезпечити учнів потрібним кваліфікаційним рівнем,
який відповідає вимогам і попиту сучасного, компетентного суспільства. Ця
компетентність дає можливість учням піклуватися про власний розвиток, робити
активний внесок у розвиток суспільства, бути готовими вийти на ринок праці як
найманий працівник або самозайнята особа, а також разом із рідними
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започатковувати власну справу, яка може мати культурне, соціальне або
комерційне спрямування. Також, важливими є лідерські якості, уміння
розв’язувати конфліктні ситуації, приймати рішення в умовах невизначеності,
працювати у команді, стимулювати й мотивувати зусилля членів команди,
створювати організаційні структури.
Підприємницькі уміння формуються вже тоді, коли учні беруть участь в
учнівському самоврядуванні та дослідницькій діяльності, виконують роль
організаторів шкільних справ, планують створення власної справи, працюють в
проєктах та вирішують проблеми свого у групах тощо. На уроках інформатики
формування підприємницької компетентності здійснюється через ознайомлення з
основами економічних понять, категорій, явищ та діями щодо їх використання для
задоволення потреб.
За умов використання дистанційних технологій, для формування
підприємницької компетентності можна використовувати різні цифрові засоби. До
них належать: інтерактивні завдання, електронні курси, віртуальні навчальні
платформи, електронні симулятори, тренажери.
Сукупність
інтерактивних
завдань,
які
сприяють
формуванню
підприємницької компетентності вчитель може створити в різних програмних
середовищах, зокрема на платформі LearningApps (рис. 1).

Рис. 1. Бібліотека готових інтерактивних вправ, розроблених у середовищі
https://learningapps.org/

Вправи, які можна використати для актуалізації чи ознайомлення із
поняттями з основ підприємництва чи фінансової грамотності вчитель може
дібрати із бібліотеки (категорії) Економіка, або створити власні розробки.
Як приклад навчальних матеріалів, які учень може використати при
вивченні теми «Навчання в інтернеті» можна запропонувати сайт онлайнкурсу
«Фінансова грамотність» (https://impactorium.org/uk/courses/finansova-gramotnist/)
(рис. 2). За допомогою якого учні набувають також предметних інформатичних
компетентностей: розуміння структури сайту, формування навичок роботи із
навчальним контентом в інтернеті, питання реєстрації на курс тощо. Хоча зміст
курсу, на нашу думку, складний для дітей і може бути застосований у старшій
школі.
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Рис. 2. Головна сторінка онлайн курсу Фінансова грамотність

Викликає захоплення та інтерес в учнів 7 класу під час вивчення теми
«Табличний процесор» використання матеріалів сайту Ціна держави
(http://old.cost.ua/budget_simulator_2017/) (рис. 3). На цьому є сайті є також
можливість ознайомитись із різними фінансовими калькуляторами, для яких учні
можуть створювати власні моделі в середовищі табличного процесора або при
складанні програм мовою програмування (7 клас).

Рис. 3. Інтерактивний інструмент на сайті Ціна держави - симулятор формування бюджету
країни.

Для підтримки формування підприємницької компетентності на уроках
інформатики
можна
використовувати
сайт
за
адресою
https://sites.google.com/view/28-school/головна-сторінка?read_current=1. На даному
сайті учні, починаючи із 5 класу можуть поетапно ознайомлюватись із задачами,
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що мають підприємницьке спрямування, розв’язувати їх на уроках разом із
вчителем чи вчителькою, самостійно або у співпраці із однолітками, а також
використовувати для спільного вирішення проблем разом із рідними, і тим самим
формувати у себе відповідну складову. Задачі із кожним наступним ієрархічним
рівнем ускладнюються, що дозволяє учневі, який закінчить освітній заклад, мати
досить потужне економічне та підприємницьке підґрунтя для подальшого
розвитку відповідних можливостей.
На нашу думку, недоліком пропонованих засобів є їх несистемність,
відсутність єдиного входу для учнів та прозорої методичної підтримки для
педагогів. Доцільним є формування єдиної платформи для підтримки формування
основ підприємництва та фінансової грамотності на уроках інформатики.
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Сучасна людина почувається більш впевнено, коли володіє хоч б однією
іноземною мовою. Звісно, це не залежить від виду діяльності чи професії, адже у
теперішній реаліях більшість фірм, компаній та установ співпрацює з іноземними
компаніями. Часто на співбесідах незнання іноземної мови може бути
вирішальним пунктом у прийнятті на роботу. Найбільш популярною є звісно
англійська мова, але якщо зважити, що ми проживаємо на території Західної
України, яка межує з Польщею, варто зазначити, польська мова доволі часто стає
приорітетною у рейтингу роботодавців.
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