КЗ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ
ІМ. ДНІПРОВОЇ ЧАЙКИ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

На старт за мільйоном!
Фінальне змагання у бізнес-школі онлайн «Мільйон – це просто»
Прес-реліз

28 травня 2014 року об 1100 в історико-розважальному комплексі «Зелені
хутори Таврії» відбувся конкурс бізнес-проектів серед фіналістів Обласного
проекту економічної та фінансової просвіти школярів та нагородження переможців
кращих бізнес-проектів.
Організатори проекту:
- Управління культури Херсонської обласної державної адміністрації;
- Департамент освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної
державної адміністрації;
Партнери:
- Комунальний заклад «Херсонська обласна бібліотека для дітей імені
Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради;
- Кредитна спілка «Народна довіра».
ІІ, обласний етап «Бізнес-школи» реалізовано за підтримки проекту USAID
«АнроІнвест в Україні».
Із жовтня 2013 р. по травень 2014 р. у бізнес-школі навчалися учні старших
класів із п'яти районних центрів Херсонщини - Голої Пристані, Каланчака,
Каховки, Скадовська, Чаплинки та міста Нова Каховка.
Старшокласники опановували фінансову грамотність за очно-заочною та
дистанційною формами навчання. Відбулося кілька виїзних занять у кожному
районі-учаснику, а решта матеріалу викладалася за допомогою скайп-конференцій
та вебінарів.
Юні бізнесмени дізналися про походження грошей та історії успіху
найбагатших людей сучасності, ознайомилися із основними процесами банківської
справи на допомогу бізнесу, зрозуміли важливість страхування, а ще розкривали
секрети планування сімейного бюджету та таємниці вдалої рекламної кампанії,
вчилися застосовувати принципи тайм-менеджменту і виступати публічно. Після
дистанційних занять студенти бізнес-школи виконували і надсилали домашні
завдання, за результатами перевірки яких складався рейтинг.
Під час навчального року молоді люди придумали оригінальні бізнес-ідеї,
перспективні для їхніх районів, на основі яких у підсумку склали власні бізнеспроекти та інвестиційні плани для успішної їх реалізації. На конкурс було подано
20 учнівських робіт, і з них для фінального змагання журі відібрало шість кращих.
Учасниками фінальних змагань стали: Тульчин Оксана (м. Гола Пристань)
з бізнес-ідеєю крамниці-кафетерію «ChocoBOOM», Горбенко Юлія (м. Каховка) –
піцерія “Art Pizza”, Кравченко Катерина (смт. Каланчак) - квітковий магазин
“Розалі”,
Конончук Макар (м. Нова Каховка) - школа покера “Royal”,
Озембловський Валерій (м. Скадовськ) – фотосалон «Фотомить», Булюк
Крістіна (смт. Чаплинка) - дозвільно-виховний центр «Вихідний для мами».

Конкурсні роботи оцінювались за такими критеріями: оригінальність бізнесідеї,
перспективність
реалізації
бізнес-плану,
інвестиційний
план,
презентабельність (зовнішнє оформлення робіт).
Учні Бізнес-школи змагалися не лише за почесні І, ІІ і ІІІ місця, але і за цінні
призи.
Отже, згідно з рішенням журі, на святковій церемонії було оголошено
переможців фінального змагання і вручено дипломи та призи:
І місце - Булюк Крістіна (Чаплинка) - проект "Дозвільно-виховний центр
"Вихідний для мами"; приз: планшет
ІІ місце - Тульчин Оксана (Гола Пристань) - проект "Крамниця-кафетерій
"ChokoBOOM"; приз: електронна книга
ІІІ місце - Кравченко Катерина (Каланчак) – проект "Квітковий магазин
"Розалі"; приз: електронна книга
Інші фіналісти також отримали дипломи та пам'ятні призи, адже їхні проекти
були не менш яскравими, запам’яталися усім присутнім і отримали підтримку та
схвалення членів журі, а та.
Окрім церемонії захисту робіт та нагородження кращих, всі юні бізнесмени,
що вчилися у бібліотечній школі і приїхали підтримати представника своєї
команди, взяли участь у пошуково-пізнавальному квесті по «Зелених
хуторахТаврії».
Святкове дійство організував колектив Херсонської обласної бібліотеки для
дітей ім. Дніпрової Чайки, - за оригінальним сценарієм (автор – Наталія Талько),
створеним за мотивами славнозвісних «12 стільців» Ільфа і Петрова.
ЖУРІ
Яценко Андрій
Анатолійович

- директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Херсонської облдержадміністрації

Граділь Андрій
Іванович

- начальник Управління Національного Банку України в
Херсонській області

Волковська Вікторія - президент Всеукраїнської Асоціації Кредитних Спілок
Олегівна
Ерік Блайт

- керівник проекту USAID «АнроІнвест в Україні»

Лісова Анна
Валеріївна

- директор книготоргівельної мережі «Учбова книга», голова
бібліотечної ради ХОБД імені Дніпрової Чайки.
Почесні гості та представники ЗМІ:

Мазур Ігор Романович – в. о. начальника управління культури ОДА.
Долинко Олександр Володимирович – керівник історико-розважального комплексу
«Зелені хутори Таврії»

Келеберда Ксенія Борисівна – гол. редактор газети освітян Херсонщини
«Джерела».
Стремоусов Кирило Сергійович – директор інформаційного агентства «ТавріяNEWS».
Жнивін Андрій Юрійович – відомий херсонський блогер,
представник міжнародного видавництва SVS «Сіті Медіа».
Знімальна група ХОДТРК «Скіфія».
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