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Група № 15 

Предмет «Технології» 

Урок 1-2 

Модуль І. Основи підприємницької діяльності 

Тема: Мета та завдання навчального предмета «Технології». Теоретичні відомості 

про підприємницьку діяльність 

Зміст навчальної програми «Технології» полягає у формуванні  здатності до  

самостійного  конструювання  знань і способів діяльності  через призму особистісних 

якостей, життєвих та професійно зорієнтованих намірів, самостійного набуття досвіду у 

вирішенні практичних  завдань.   

Провідною умовою для досягнення цієї мети є проектна діяльність, як практика 

особистісно-орієнтованого навчання, яка дозволяє організувати навчання, що спрямоване 

на розв'язання  життєво і професійно значущого практичного завдання (справи).  

Навчальний предмет «Технології» покликаний розв'язувати наступні  завдання: 

- індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого потенціалу через  

формування  ключових та предметних  компетентностей; 

- розвиток  критичного мислення як засобу саморозвитку, 

здатності до підприємливості, пошуку і застосування знань на 

практиці, які є спільними для будь-яких видів сучасної 

технологічної діяльності людини; 

- оволодіння уміннями практичного використання нових 

інформаційно-цифрових технологій; 

- розширення та систематизація знань  про технології і 

технологічну діяльність як основний засіб проектної,  

дизайнерської,  творчої, підприємницької та інших видів сучасної 

діяльності людини; 

- виховання свідомої та активної життєвої позиції, готовності до співпраці в групі, 

відповідальності у досягненні поставлених завдань; 

- уміння обґрунтовано відстоювати власну позицію, що є передумовою підготовки 

майбутнього громадянина до життя в демократичному суспільстві, здатного його 

змінювати  і захищати. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Підприємництво (підприємницька діяльність) - це основний вид самостійної 

господарської діяльності, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, яких 

називають підприємцями, від свого імені і на свій ризик на постійній основі. Ця діяльність 

направлена на досягнення наміченого результату (одержання прибутку або 

підприємницького доходу) шляхом найкращого використання капіталу і ресурсів 

економічно відокремленими суб'єктами ринкового господарства, Вони несуть повну 

матеріальну відповідальність за результати своєї 

діяльності і підпорядковуються правовим нормам 

(законодавству) країни. 

Підприємець – це фізична особа, яка зареєстрована у 

встановленому законом порядку та здійснює 

комерційну діяльність на свій страх і ризик 

і  відповідає за борги всім своїм майном. 

Підприємець може працювати як індивідуально, так 



і залучати найманих працівників на 

умовах, визначених законодавством. 

За нинішніх умов науковці 

визначають підприємця як суб'єкта 

пошуку й реалізації нових 

можливостей у впровадженні НТП та 

нових ідей, розробки нових 

технологій, здійснення нововведень, 

застосування нових способів 

обслуговування споживачів і 

освоєння нових сфер прикладання 

капіталу. 

Підприємець є центральною 

фігурою в бізнесі. Він прагне 

найефективніше поєднати всі 

фактори виробництва в єдиному 

господарському процесі з метою 

найраціональнішого втілення своїх 

ідей. У ринковій економіці саме підприємець повинен першим розгадати, які товари й 

послуги завтра знадобляться споживачам. Його діяльність має певні переваги: 
 по-перше, підприємець, як правило, завжди має можливість досягти кращих 

результатів, тому що він є висококваліфікованим спеціалістом, який добре знає 
свою справу; 

 по-друге, підприємець може краще працювати на споживача. Прогнозуючи 
його запити, він намагається виробляти продукцію для задоволення не тільки 
нинішніх, а й майбутніх потреб; 

 по-третє, лише підприємець здатний організувати виробництво таким чином, 
щоб затрачені ресурси дали найбільшу віддачу. Отже, задоволення суспільних 
потреб тут відбувається найефективнішим способом. 
 

 

Домашнє завдання: 

 

 Законспектувати викладений вище матеріал та вивчити 

його.   

 Завантажити підручник з навчального предмета 

«Технології» за посиланням https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/24-

tehnologii-10-klas/tehnologiyi-riven-standartu-pidruchnyk-

dlia-10-11-klasu-zzso-khodzytska-i-y-ta-in.pdf та 

законспектувати «Правова база підприємницької 

діяльності», «Основні ознаки підприємництва» на ст.129 

 

 

 

 

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни».  
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