


Звіт по програмі

«Education bus»

(24.10.21-31.10.21)



Ціль програми

• Навчання та здобуття вихованцями

інтернатів Кіровоградської

області фінансово-економічним та

підприємницьких навичок

• Ознайомлення з найбільш

цікавими та перспективними

професіями сьогодення

• Формування особистості кожної

дитини шляхом проведення уроків

лідерства

• Спілкування та емоційне

зцілення підлітків у рамках

індивідуальних та групових бесід з 

психологом



Розклад програми



24.10.21

Перший день освітньої ̈ програми розпочався з
тренінгу Володимира Чуприна «Емоційний інтелект»
Які теми висвітлювали: робота з гнівом, формування
зони комфорту, набуття навику та вміння говорити
про емоції: не перебиваючи, не осуджуючи,
слухаючи.



25.10.21

Другий день ми розпочали з Фінансової грамотності  

з Анною Ланчук , ми розглядали тему : гроші, я к 

капітал як його можна сформувати. На практичних 

заняттях розбирали з дітьми як можна і з чого 

сформувати власний капітал, розкривали 

потенційні можливості які можна дійсно примітити 

до реального життя.

Далі з Юлією Жировою, продовжили навчати дітей 

публічним виступам та самопрезентації.  Ми багато 

виступали перед  аудиторією, презентували себе, 

вчились чітко і впевнено доносити інформацію. 

Потім до нас завітала Анастасія Савицька 

(стюардеса) і розповила міфи та реальність роботи 

в авіації та Дмитро Савицький (спеціаліст в сфері 

інформаційних технологій), який прикладах 

розповів про IT сферу і роботу в ній з реальними, 

практичними порадами.



26.10.21

Зранку діти мали урок фінансової грамотності від Анни Ланчук, вивчали тему «Фінансова 
безпека», розбирали практичні кейси як взаємодіяти з дорослим фінансовим світом, як себе 
убезпечити.

Далі з Ксенією Свірідовською ми працювали над наступним: прийняття життєво-важливих 
рішень, як правильно виходити  з кризових ситуацій, не боятись своїх емоцій і як завжди, було 
дуже багато практичних занять.



27.10.2021

Продовжили вивчати Фінансову грамотність, розбирали такі
теми: Фінансовий контроль, практично навчались вести
фінансовий облік власних коштів, плануванню.

Після- ми вирушили на проф екскурсію в компанію
«Рекламний магніт», де учасники змогли познайомитись з
кожним етапом виробництва і зрозуміти, які є ланки, де не
потрібен досвід роботи і чому потрібно далі вчитись, щоб
працювати на більш цікавих і високооплачуваних.

А після цього дівчат очікував приємний сюрприз!
В таборі на них чекала косметологіня Олена Кушнір.
Кожній з 18 дівчата вона зробила догляд за
обличчям і розповіла про тип шкіри і який повинен
буди догляд!



28.10.21

По Фінансовій грамотності цього разу ми 

вивчали : бюджет, на практиці розглядали і 

формували власний капітал, вчилися його 

вести.

Далі до нас приєдналась Юлія Демидович

(журналіст) і ми говорили на теми: 

несприйняття себе, примірювання образів на 

себе, фізичний труд, йти без допомоги, 

покладати надії  тільки на себе.



29.10.21

На шостий день по Фінансовій грамотності ми вже говорили про таке: накопичення або фінансова
подушка, практично розбирали як правильно накопичувати, різні методи які дійсно діють на
сьогодні. Далі з Віталієм Могиленко працювали над:
- Історія дизайну
- Дизайн сьогодні
- Практичні навики створення дизайну
- Як розвивати дизайн мислення
- Що таке бренд
- Послідовні кроки до створення бренду та креативу



30.10.21

Завершили ще один блок по фінансовій грамотності, 

розібрали: інвестування, або вкладання грошей. За допомогою 

практичних кейсів розібрали куди і для чого вкладати гроші, 

так щоб вони на вас працювали. 

Далі з Вікторією Кащевцевою знову говорили про правила  

працевлаштування, вчилися складати резюме, проходити 

співбесіду та знайомилися з правилами поведінки в колективі, 



Результати

1) Учасники програми ознайомились з ринком актуальних 

професій, зокрема: стюардеси, IT фахівця, з виробними 

професіями, косметолога, дизайнера.

2)Відпрацювали  фінансову грамотность на практичних 

кейсах

3) Працювали з емоціями, навчались приймати себе, боротись

зі страхом, виходити з кризових ситуацій, йти без допомоги, 

розраховувати тільки на себе

4) Розвинули свій творчий потенціал, попрацювали з 

глибинними цінностями,  формували цілі, вчились 

взаємодії в команді

5) Попрацювали з психологом для емоційного зцілення



Бюджет



Подяка

Програма проходила за фінансвої підтримки компанії Winner Ford Ukraine, ТОВ 

ХІМПЛАСТМАС, та усіх тих, хто підтримав проєкт HANDCRAFTS by orphans🙌




