
 

З метою вдосконалення професійної підготовки, прищеплення здобувачам освіти любові до економіки, як 

науки, розвитку професійних знань, вмінь і навиків, сприяння залученню молоді до позаурочної роботи, яка 

пов’язана з дисциплінами економічного напрямку, виявлення обдарованих дітей та їх згуртування в позаурочній 

діяльності з 29.11.2022 р. в коледжі проводиться декада економічних дисциплін.  

Економічне виховання у коледжі спрямоване на формування висококваліфікованого фахівця,  людини, яка 

вміє бути господарем своєї долі, здатна об’єктивно оцінювати своє становище в суспільстві, свої вчинки й дії з 

погляду економічної доцільності та результативності, вміє планувати свою життєдіяльність, розраховувати і 

прогнозувати її. У перший день декади 29 листопада для студентів груп А14 та М14 було проведено ділову гру 

«Бізнес – це гра!», яку підготув Олександр ШВЕЦЬ – викладач економічних дисциплін коледжу. «Бізнес – це 

дійсно гра, де кожен учасник має певну роль і від професійних його старань залежить успіх», - зазначив педагог. 

Спочатку студентам було запропоновано перевтілитися в працівників невеликої фірми та її керівника. 

Кожен отримав інформацію про фінансові результати роботи свого персонажа і певні особисті якості. А 

«керівнику» треба було визначитися, кого звільнити, аби оптимізувати роботу компанії. Студенти дуже добре 

ввійшли в роль, виконуючи завдання, навіть вступили у запальні дискусії. Найактивнішими студентами були 

Костянтин КУЛАШ, Юрій КОСАКОВСЬКИЙ, Радіон КОЛЕСНИК. 

30 листопада для студентів 4 курсу спеціальності «Агроінженерія» було проведено захід «Фінансова 

грамотність (раціональний бюджет, правила співпраці з фінансовими установами)». Студенти розглянули 

інформацію про раціональність витрат свого бюджету та способи економії адже головною проблемою сучасних 

молодих людей є відсутність належного ставлення до дрібниць. Учасники зрозуміли, що можна економити великі 

гроші на речах , яких ми навіть не помічаємо. Кожен присутній студент мав змогу прорахувати свій бюджет та 

виявити речі, на яких міг би заощадити. Також на заході були зачеплені такі важливі теми як накопичення пенсії та 

«заробітна плата у конверті».  

Цікавою сторінкою декади став матеріал, який був підготовлений студенткою групи Д14 Русланою 

Коркуляк за підтримки приватного підприємця Валерія ЯРОВОГО. Зокрема було розглянуто і проаналізовано 

ціноутворення на продукцію першої необхідності та продуктовий кошик. Підприємець поділився практичним 

досвідом ведення бізнесу. 

   Досить цікавою була доповідь студентки групи Д14 Наталії НЕЧИПОРУК на тему: Вплив та значення для 

Збройних Сил України капіталовкладень у будівництво автомобільних доріг, стан автомобільних доріг на де окупованих територіях України. 

      Поспілкувавшись із військовослужбовцем ЗСУ пані Наталія процитувала нам його слова: « …доріг практично не має в зоні бойових дій, ходової 

частини автомобіля вистачає на 1 місяць, вибоїни на дорогах по 30-40 см.,а в них калюжі, по дорозі розкидані уламки від снарядів, приходиться 



возити з собою запасних 4 колеса, і то їх вистачає на декілька днів. Це дуже заважає ЗСУ виконувати свої військові обов’язки,і наближати Україну 

до ПЕРЕМОГИ. У зв’язку з такими дорогами, ЗСУ стараються їздити польовими дорогами».      Також Наталія розповіла слухачам, що у 2022 році 

держава планувала витратити на дороги приблизно 124,4 млрд.грн. Немає минулих обсягів ремонту і будівництва доріг, як це було до війни. Від 

початку повномасштабного вторгнення  програма «Велике будівництво» зупинена. Цілком логічним та правильним кроком Уряду був перерозподіл 

у лютому запланованого для будівництва й ремонту доріг фінансування на оборону країни. Загалом за два роки в межах програми «Велике 

будівництво» вдалося відремонтувати понад 9000 кілометрів доріг державного значення та більше 400 мостів по всій країні. Наразі відбудови 

потребують 23 500 км доріг, понад 300 штучних споруд, які розбила російська армія. 

Організація декади потребувала значної підготовчої роботи та ретельного відпрацювання матеріалу. Для проведення заходів викладач тісно 

співпрацював зі студентами в творчій та доброзичливій атмосфері. Декада економічних дисциплін видалася цікавою та корисною. 

 


