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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

ДЕНЬ  ВІДКРИТИХ  ДВЕРЕЙ

  ЧЕМПІОНАТ

Якісна підготовка фахівців із підприєм-
ництва – запорука динамічного розвитку 
держави та сприяння реалізації власних 
бізнес-проектів для поліпшення економіч-
ного стану України. Заклади вищої освіти є 
відповідальними за виховання фахівців но-
вого покоління, вмотивованих до самостій-
ного, творчого та  професійного пошуку, 
розвитку власного потенціалу. Саме тому 
на базі Вищого навчального закладу Укооп-
спілки «Полтавський університет економі-
ки і торгівлі» у 2012 році було створено Мо-
лодіжний бізнес-центр, який є одним із пер-
ших проектів розвитку підприємництва 
в регіоні. Метою діяльності цього центру 
є залучення молоді до створення нових під-
приємств, оволодіння комплексом знань 
та умінь для практичного втілення у життя 
всіх етапів бізнес-планування.

За підтримки ректора університету 
Олексія Олексійовича Нестулі та під керів-
ництвом практика, бізнес-тренера, розроб-
ника ряду авторських бізнес-ігор Ігоря Вік-
торовича Юрка викладачі кафедри комер-
ційної діяльності й підприємництва запо-
чаткували проведення для учнів 11-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів Чем-
піонату Полтавської області з основ підпри-
ємництва «Крок до бізнесу». Цей Чемпіонат 
створений для популяризації та пропаган-
ди підприємницької діяльності, підвищен-
ня рівня освіченості з питань розвитку під-
приємництва серед учнів старшої школи. 

Особливістю методики навчання учас-
ників Чемпіонату є використання ігрових 
технологій, так званої симуляції, яка з успі-
хом використовується в освітньому процесі 
університету. Ділова гра являє собою по-
кроковий комп’ютерний симулятор, у яко-

му команда школярів керує віртуальним 
торговельним підприємством в умовах кон-
куренції. Кожен ігровий рівень складається 
з умовних періодів часу (кварталів), у яко-
му команда приймає управлінське рішення 
щодо діяльності підприємства: придбання 
товарів, оплата праці, найом або звільнен-
ня працівників, реалізація продукції в умо-
вах конкуренції. На підставі прийнятих ко-
мандою рішень на комп’ютері моделюється 
економічна ситуація на ринку, яка вимагає 
прийняття нового рішення. Отже, перед ко-
мандою формуються завдання наступного 
рівня гри. Переможцем Чемпіонату стає ко-
манда, яка отримала найвищий прибуток 
на останньому ігровому рівні. 

Змагання проводиться у два етапи: від-
бірковий (районний, міський) та фіналь-
ний (обласний). Під час проведення Чемпі-

онату на місцевому рівні в районах Пол-
тавської області викладачі кафедри ко-
мерційної діяльності та підприємництва 
університету І.Юрко та О.Михайленко на-
давали організаційну та методичну допо-
могу координаторам.

Починаючи із жовтня 2018 р. по бере-
зень 2019 р. проходив І етап районних та 
міських змагань VII Чемпіонату з основ 
підприємництва «Крок до бізнесу», участь 
у якому взяли понад 800 учасників з усіх 
міст і селищ Полтавщини. Зокрема, у 
м. Полтава кількість учасників була ре-
кордною: 77 старшокласників представля-
ли 13 шкіл у 16 командах. За результатами 
запеклої боротьби І місце виборола коман-
да «Філмакс» ЗНЗ №33, ІІ місце – команда 
«Тегусігальпа» ЗНЗ №31, ІІІ місце розділи-
ли команди «Пельмешек» ЗНЗ №26 і «Аку-

ли бізнесу» ЗНЗ №24. Після змагань учні 
мали змогу поспілкуватися із запрошени-
ми підприємцями, які ділилися власним 
досвідом і давали рекомендації для реалі-
зації бізнес-ідей школярів. 

Фінальний етап Чемпіонату «Крок до 
бізнесу» пройшов 21 березня 2019 р. у стінах 
ПУЕТ, де взяли участь 32 команди із 130 
учнів міст і селищ Полтавської області. У 
результаті напруженого змагання перемо-
гу виборола команда «BOSS» Кибинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Миргородської районної ради, якій і був 
вручений кубок. Серед переможців також 
визнано команди «Fast buy» (Потоківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кре-
менчуцької районної ради), «Долар» (Усти-
вицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступе-
нів Великобагачанської районної ради) і 
«Шара» (Вишняківська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Хорольської районної 
ради). Всі учасники гри відзначені подяка-
ми, грамотами та цінними призами.

Цей захід є унікальним не лише для Пол-
тавщини, а й для всієї України, адже в ньо-
му використані ігрові технології, які фор-
мують професійні навички сучасної молоді 
ще у шкільній аудиторії. Як показали зма-
гання, учні не лише з успіхом виконують 
поставлені завдання, але й отримують ве-
лике задоволення від гри. Усебічний розви-
ток особистості та професійне зростання 
людини в сучасному світі повинні розпочи-
натися зі школи, саме тому Полтавський 
університет економіки і торгівлі активно 
реалізує нові програми та методики на-
вчання серед старшокласників області.
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До проведення Дня відкритих 
дверей було підготовлено спеці-
альну програму знайомства зі спе-
ціальностями, за якими коледж на-
дає освітні послуги. Так, випускни-
ки мали можливість дізнатися про 
всі тонкощі навчання та познайо-
митися із сучасними мультимедій-
ними лекційними аудиторіями, за-
вітати до навчального магазину та 
кухні-лабораторії з дегустаційною 
залою; відвідати виставку робіт 
декоративно-прикладного мисте-
цтва, виготовлених працівниками і 
студентами коледжу. Зустріч роз-
почалася із цікавої розповіді ди-

ректора коледжу Л.М. Гасюк майже 
про 100-річну історію коледжу, 
його матеріально-технічну базу та 
навчально-виховний процес. 

Досвідчені викладачі фахових 
дисциплін ознайомили майбутніх 
абітурієнтів зі спеціальностями: 
Підприємництво, торгівля та біржо-
ва діяльність – І.О. Мельник; Право 
– Н.І. Жуль; Харчові технології і Го-
тельно-ресторанна справа – Л.П. 
Копитіна; Фінанси, банківська спра-
ва та страхування – С.М. Харченко. 

Викладач з дисципліни Органі-
зація обслуговування та сервіс 
О.М. Буграк провела майстер-клас 

із сервірування столів та столового 
етикету. Майбутні абітурієнти та 
їхні батьки не лише були проінфор-
мовані про співпрацю коледжу з 
Вищим навчальним закладом Уко-
опспілки «Полтавський універси-
тет економіки і торгівлі» щодо про-
довження навчання за скороченим 
терміном для одержання повної 
вищої освіти (на базі коледжу, без 
від’їзду до м. Полтава), а й мали 
можливість бути присутніми під 
час проведення дистанційної лекції 
викладачем університету.

Та найбільше зацікавили присут-
ніх розповіді у супроводі слайд-

шоу студентів-старшокурсників Ар-
тема Мельника, Валерії Колєсової, 
Світлани Рясик, Влади Кімлик про 
будні та свята у коледжі, про улю-
блені дисципліни та проходження 
практики. А Світлана Покотило, ба-
буся майбутньої абітурієнтки коле-
джу Ані Поліщук, прощаючись, по-
обіцяла, що обов’язково привезе із 
м. Ватутіне на навчання до коледжу 
не тільки Аню, а ще й її однокласни-
ків та дітей сусідів – так їй сподо-
бався відвертий виступ Влади Кім-
лик, майбутньої юристки, про 
справжніх педагогів-професіоналів 
коледжу та про їхнє тепле ставлен-

ня до студентів.  Також гості коле-
джу відвідали виставку «Тобі, моя 
Україно!», на якій були представле-
ні роботи працівників і студентів 
коледжу з декоративно-прикладно-
го мистецтва та методичні роботи 
викладачів. Ініціатором виставки 
стала заступник директора коле-
джу з навчально-виховної роботи 
І.В. Сидоренко, яка й сама цьогоріч 
представила крім вишитих серве-
ток і рушників ще й десяток ляльок-
мотанок. Викликали захоплення у 
гостей і вишиті бісером картини 
«Україна єдина» та «Тарас Шевчен-
ко», автором яких є студент Сергій 
Фесенко. Справжню любов до Укра-
їни та до вишивки прищепила хлоп-
цю ще в дитинстві його мама. 

Приємні враження від вистав-
ки, дружня й щира атмосфера під 
час зустрічі майбутніх абітурієнтів 
зі студентами та викладачами ко-
леджу, нові знайомства – все це, 
сподіваємося, стане неабияким 
стимулом для цьогорічних випус-
кників шкіл повернутися у вересні 
до Черкаського кооперативного 
вже у статусі першокурсників.

Наталя ЖУЛЬ, 
викладач коледжу 

Наприкінці березня у Філії «Черкаський коо-
перативний економіко-правовий коледж» ВНЗ 
Укоопспілки ПУЕТ відбувся День відкритих две-
рей. Випускники шкіл разом з батьками не тіль-
ки з Черкас, а майже з усіх районів області по-
радували господарів коледжу переповненою 
залою під час зустрічі.


