
 

 

 

Секція викладачів економічних дисциплін 

 
Методичне забезпечення з економічних дисциплін. Методичні рекомендації . (НМЦ ПТО у 

Рівненській області 

Методичні рекомендації з організації додаткових знань з основ підприємницької 

діяльності (НМЦ ПТО у Дніпропетровській області) 

Методичні рекомендації щодо формування підприємницької компетентності майбутніх 

кваліфікованих робітників відповідно до вимог сучасного ринку праці 

 Збірник авторських розробок «Підготовка до підприємницької діяльності» 

Навчально-методичний комплекс «Основи підприємництва» Харчук А.М., Шевчук Л.І., 

Соленцова Г.М., Селізар В.М., Кедис Л.А., Попіль Н.В., Доротюк О.В., Кирилюк І.М., Лужняк Л.В., 

Чуйкова О.М., Шамралюк О.Л. https://sites.google.com/view/kurs-

pidpryiemnytstvo/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0?authuser=0 

Довідник «Бізнес-план - перший крок до успіху»  Курдибаха  А.А. 

https://docs.google.com/document/d/1GXpNjwptyxk4YCFEKJuIVlDPX30QvPZG/edit 

Методичні рекомендації щодо проведення анкетування з оцінки рівня володіння здобувачами 

освіти основ підприємницької діяльності (НМЦ ПТО у Дніпропетровській області) 

Методичний супровід основ галузевої економіки і підприємництва та громадянської освіти 

(НМЦ ПТО у Дніпропетровській області) 

Збірник авторських розробок «Підготовка до підприємницької 

діяльності»https://ivet.edu.ua/index.php/component/k2/%E2%84%96/1420 

 

Креслення 
 

Педагогічний програмний засіб «Світ креслення»https://www.kreslennja.com.ua/main.php 

Електронна книга «Формати. Масштаби. Лінії креслення» (Житаренко Інна Миколаївна, 

викладач предмета «Креслення» Маріупольського професійного ліцею, Донецька область) 

Електронна книга«Перерізи» (Московченко Ірина Олександрівна, викладач Маріупольського 

вищого металургійного професійного училища, Донецька область) 

Електронна книга «Введення до курсу технічного креслення»(Буряк Надія Олександрівна, 

викладач Краматорського вищого професійного училища, Донецька область) 

Робочий зошит з технічного креслення (Т.Бегейма, ВПГБУ м.Горішні Плавні, Полтавська 

область) 

Будівельне креслення. Опорний конспект уроків для будівельних професій -Тремба Г.І. . 
Методична розробка уроків з креслення (НМЦ ПТО у Чернігівській області 

Квест-урок "Подорож у країну креслення" (С.Я. Онищенко, викладач-методист ДПТНЗ 

"Краматорський центр професійно-технічної освіти", Донецька область) 

 

Допуски, посадки, технічні вимірювання 
 

Підручник «Допуски, посадки, технічні вимірювання» (авт. Набродов В.З.) 

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-

tekhnchno-osvti/ 

Конспект лекцій з предмету "Допуски та технічні вимірювання" 

https://www.dropbox.com/sh/zcxuwmc2uudtzbh/AAAHDEZwr1h6_TN51Vebomrma?dl=0 

Методичний посібник. Лабораторно-практичні роботи з предмету «Допуски і посадки».(НМЦ 

ПТО у Львівській області) 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZUZVQuCABF-7JohAWJSIzU49CTZm6SfJ/view?usp=sharing
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