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ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД  

На тлі масштабних цілей розбудови конкурентної економіки, сприятливої для розвитку ініціативи 
й підприємництва, а також в контексті Європейського Акту про малий бізнес, українські органи 
влади дедалі більше розглядають сприяння формуванню підприємливості як один із потенційно 
ключових елементів розвитку. В Україні розвиток підприємливості в освіті має власну, позитивну 
історію успіху – проект «Шкільна академія підприємництва». Уряд України здійснює кроки щодо 
запровадження нових освітніх стандартів та застосування компетентнісного підходу до 
навчальних програм та підготовки вчителів. 

Європейський фонд освіти (ЄФО) співпрацює з Україною у сфері навчання підприємливості з 
2010 року, коли країни Східного партнерства приєдналися до процесу оцінювання політики на 
основі Європейського Акту про малий бізнес (АМБ). З метою сприяння впровадженню 
рекомендацій останньої оцінки за АМБ у 2015 рік, ЄФО надає підтримку українській системі 
освіти в експериментальному застосуванні «Європейської рамки підприємницької 
компетентності» («European Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp)»). В цьому 
процесі особливої уваги приділено впровадженню компетентнісного підходу при формуванні 
навчальних програм та в підготовці вчителів, а також при створенні сприятливого навчального 
середовища. 

«Європейська рамка підприємницької компетентності», прийнята Європейським Союзом 8 
червня 2016 року, може служити орієнтиром для фахівців у галузі реформування навчальних 
програм та систем кваліфікацій. Метою цього семінару є детальний розгляд українськими 
експертами рамки «EntreComp», яка включає в себе “модель поступу” й систему очікуваних 
“навчальних досягнень учнів”, а також обговорення варіантів адаптації рамки до української 
системи освіти. Завдання семінару витікають із  нинішнього етапу діалогу з Міністерством освіти 
і науки України, і сприяють розвитку ідей, озвучених українськими експертами в рамках 
нещодавньої  конференції Східного партнерства з навчання підприємливості, що відбулася в 
Белфасті 5-7 квітня 2016 року.  

У семінарі візьмуть участь експерти в галузі навчальних програм та підготовки викладачів. 
Очікується, що семінар забезпечить можливість для обміну досвідом та ідеями стосовно 
подальших кроків у сприянні навчанню підприємливості в Україні. Робочою мовою семінару є 
українська мова. 

 

 

                  

  

 

НАЗВА ЗАХОДУ  

 

 

 

 

 

  Підходи до інтеграції підприємливості як ключової 

компетентності в навчальні програми в Україні  

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ    Львів, Україна  

ДАТА    8–9 липня 2016 р.  

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ 
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День 1, 8 липня 2016 р. (п’ятниця) 

12:30 – 13:30  Привітальний обід    

13:30 – 14:00  Реєстрація учасників 

14:00 – 14:30  

Привітання та вступ до семінару 

Павло Хобзей, Заступник Міністра освіти і науки України  

Цілі семінару  

Олена Бех, Європейський фонд освіти (ЄФО) 

14:30 – 15:40 
Попередня підготовка до розгляду «EntreComp» - вправа для 

«розминки»  

15:40 – 16:00 Перерва на каву 

 
  

Голова – Павло Хобзей, Заступник Міністра освіти і науки України  

16:00 – 16:30 

Представлення «EntreComp»: концепція, “модель поступу” та система 

очікуваних “навчальних досягнень учнів” 

Олена Бех, ЄФО  

16:30 – 17:45 

Навчання на основі успішної практики – нещодавній досвід України:  

а) Проект «Шкільна академія підприємництва»  

Ева Бобінська, викладач-консультант, Центр розвитку освіти, 

Варшава (ORE), Роман Шиян, Директор, Львівський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти та Мирослава 

Товкало, Завідувач кафедри освітньої політики, Львівський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  

б) «Уроки з підприємницьким тлом»: панельна дискусія – яким чином 

нам вдалося змінити свій спосіб мислення? 

Модератор – Мирослава Товкало  

17:45 – 18:00  Висновки першого дня  

19:00 Вечеря у готелі Дністeр 

 

День 2, 9 липня 2016 р. (субота) 

09:00 – 10:00 

Експертна панельна дискусія: Загальна характеристика ситуації – 
якими є основні аспекти компетентнісного підходу та наслідки для 
навчальних програм, підготовки викладачів та навчального процесу? 

Модератор: Павло Хобзей, Заступник Міністра освіти і науки 
України  

10:00 – 10:40 

Робота в групах зі створення “порівняльної карти навчальних 

результатів”  

 Група 1: Розробка політики/ стандартів (державне 

регулювання) 

 Група 2. Навчальні програми/навчальний процес (академічні 

свободи) 

 Група 3. Викладачі (професійний капітал)  

10:40 – 11:00  Перерва на каву 

11:00 – 11:45 Доповіді груп та обговорення  
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11:45 – 13:00 

Робота в групах: “Підприємницькі горизонти“ навчальних програм 
середньої загальноосвітньої школи та шляхи сприяння ініціативі 
Міністерства освіти і науки щодо модернізації навчальних програм:  

 Група 1. Математика  

 Група 2. Природничі науки  

 Група 3. Історія  

 Група 4. Мови  

13:00 – 14:00 Перерва на обід  

14:00 – 14:30 

Доповіді груп та обговорення 

Модератор: Мирослава Товкало, Завідувач кафедри освітньої 

політики, Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти  

14:30 – 15:30  

“За” і “проти”: пілотна апробація модернізованих навчальних програм 

(на місцевому рівні) – чи розробка загальнообов’язкової навчальної 

програми (на загальнонаціональному рівні): складання частинок 

пазлу докупи  

Модератор: Роман Шиян, Директор, Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти  

15:30 – 15:45 Перерва на каву 

15:45 – 16:45 

Обговорення та думки експертів  

Модератор: Павло Хобзей, Заступник Міністра освіти і науки 

України  

16:45 – 17:00 

Підсумки  

Лілія Гриневич, Міністр освіти і науки України  

та Олена Бех, Європейський фонд освіти (ЄФО) 

 

 

 


