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На сьогоднішній день важливим завданням закладів професійної освіти є 

підготовка кваліфікованих робітників як потенційних підприємців зі 

сформованим підприємницьким мисленням.Серед здобувачів освіти ДНЗ 

«Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг 

Харківської області» було проведено опитування щодо виявлення задатків до 

підприємництва, яке показало, що здобувачі освіти недостатньо орієнтуються в 

суті підприємницької діяльності (47%), їм бракує правових (85%), психологічних 

(51%) знань.На засіданні педагогічної ради педагоги прийнялирішення 

активізуватироботу по формуванню підприємницької компетентності здобувачів 

освіти і розглядати це як процес,що об’єднує в єдину цілісність мету, зміст, 

дидактичний комплекста результат освітнього процесу, забезпечує формування 

уздобувачів освіти системи  знань, умінь, навичок, готовності до професійного 

успіху, визначення траєкторії власного професійного зростання.  

Одним із шляхів вирішення вищезазначених проблем є застосування 

компетентнісно - орієнтованих технологій навчання, спрямованих на розвиток 

професійно значущих якостей, професійної мотивації, оновлення змісту, форм і 

методів професійної підготовки. 

На рівні закладу професійної(професійно-технічної) освіти особливу увагу 

приділяємо формуванню важливих для життя в суспільстві компетенцій: 

критичного мислення, здатності розв`язувати проблеми, працювати в колективі, 

бажати та вміти навчатися впродовж життя, привабливості, відкритості, поваги до 

людини в розумному поєднанні з вимогливістю тощо. Педагогами постійно 

проводиться робота щодо розвитку підприємницькихкомпетентностей здобувачів 

освіти на уроках теоретичної і практичної підготовки.  



Підготовка кваліфікованих робітників відповідно стандартів професійної 

(професійно-технічної) освітиґрунтується на компетентнісному підході та 

структурується за модульним принципом. Одним із основних компетентностей у 

загальнопрофесійному блоці є оволодіння основами галузевої економіки та 

підприємництва, які формуються при викладанні предмета «Основи галузевої 

економіки і підприємництва». Стандартами також передбачені додаткові 

компетентності «Основи підприємництва», які входять до робочих навчальних 

планів по підготовці кваліфікованих робітників. Крім того, здобувачі освіти 

Центру, які мають неповну середню освіту, можуть познайомитись ізосновами 

підприємництва при вивченні предмета «Технології», де одним із модулівє 

«Основи підприємницької діяльності». Обсяги навчального матеріалу зацими 

предметами передбачають вивчення основних тенденцій економічного розвитку 

країни та галузі; основи діяльності підприємства як суб’єкта господарювання в 

умовах ринкової економіки; основні принципи організації підприємницької 

діяльності та механізм організації власної справи; застосовування отриманих 

знань при вирішенні економічних ситуацій реального життя. А напрактичних 

заняттях здобувачі освіти мають можливість навчитися визначати ринкову 

рівновагу; розробляти бізнес-план підприємства (фірми). При викладанні 

предметів «Основи трудового законодавства», «Основи правових 

знань»здобувачі освітинабувають правових знань, необхідних майбутнім 

кваліфікованим робітникам і підприємцям. Визначати індивідуальні 

психологічні особливості (самодіагностика); розв’язувати конфліктні ситуації, 

знаходити спільну мову зі співробітниками; володіти технікою ведення ділових 

індивідуальних бесід, слухати і переконувати молодь нашого закладу вивчає на 

уроках предмета«Професійна етика».  

В навчальних програмах предметів загальноосвітньої підготовки 

передбачено формування ініціативності і підприємливості. Тому викладачі 

розробляють і використовують на уроках інтерактивні вправи, кейс- методи, 

організовують роботу в парах, групах, проводять квести, використовуючи 

матеріали з підприємницьким тлом. Так, викладач іноземної мови Шарикіна 

Алла  запроваджує в своїй роботі інтерактивні методи навчання, які спонукають 



здобувачів освіти діяти і мислити, формують підприємливість, тому 

щопідприємлива особистість наділена творчим потенціалом, здатністю до 

інновації та готовністю ризикувати, а також планувати, керувати проектами для 

досягнення поставленої мети. Викладач інформатики Ленівенко Олена під час 

формування підприємницької компетентності використовує кейс-технології, які 

дають можливість реалізовувати проект, реально оцінювати власні можливості 

та потреби ринку праці; складати плани бізнес-проектів за наявності відповідних 

ресурсів, успішно їх утілювати; презентувати результати власної діяльності.  

 Якісне викладання таких навчальних предметів створює 

потужнійпотенціал у формуванні підприємницької компетентності майбутніх 

кваліфікованих робітників.  

Педагоги професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки  

застосовують проектну діяльність, яка є одним із ефективних методів навчання, 

що сприяє формуванню і розвитку самостійних наукових дослідницьких умінь, 

творчих здібностей і логічного мислення, інтеграції здобутих знань, 

удосконаленню життєвих компетенцій. Так, здобувачі освіти за професією 

«Перукар(перукар-модельєр)» під керівництвом майстра виробничого навчання 

Полякової Людмили розробили практично-орієнтований проєкт «Мої кроки до 

власної  справи «МаmaBeatti», а майбутні кухарі, кондитери – дослідницький 

проєкт «Впровадження еко-харчування в закладі професійної (професійно-

технічної) освіти» на прикладі створення еко-кафе під керівництвом викладача 

професійно-теоретичної підготовки Іващенко Ольги. Залучення здобувачів 

освіти до дослідницької роботи сприяє їх професійному самовизначенню  і 

кар’єрному зростанню.   

Помічником розвитку підприємницької  ініціативи, плануванню успішного 

кар’єрного розвитку учнівської молоді та відкриття власного бізнесу є Центр  

професійного розвитку кар’єри та бізнесу, який став базою для проведення 

всеукраїнського експерименту з формування готовності здобувачів освіти до 

підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу. З молоддю 

проводяться анкетування, тестування за темами «Визначення професійної 

спрямованості», «Щодо здійснення професійного росту майбутніх 



кваліфікованих робітників», «Виявлення задатків до підприємництва». Також 

запроваджено проведення бесід «Трудові відносини в Україні», «Закони про 

працевлаштування», організовано юридичні консультацій для молоді. На 

профорієнтаційних семінарах вони ознайомлюються із сучасними технологіями 

пошуку роботи, рекомендаціями щодо проходження співбесід з  роботодавцями, 

створенням резюме тощо.   

Здобувачі освіти Центру беруть участь у заходах, організованих 

KharkivEDUCluster в офлайн і онлайн форматі: майстер-клас з комунікативних 

навичок, тренінг «Тенденції та зміни на ринку праці»; під час карантину - 

«Онлайн-курс із розвитку Softskills», онлайн-воркшоп «Будуємо власну мапу 

розвитку». Участь у даних заходах демонструє молоді, які навички необхідно 

мати, щоб бути  конкурентоспроможними  через 10-20 років. 

Одним із найважливіших чинників у формуванні підприємницької 

компетентності є соціальне партнерство.Співпраця із соціальними 

партнерами,спільна робота з громадськістю, профспілковими організаціями, 

Харківським обласним центром зайнятості здійснюється в контексті надання 

інформаційної підтримки, ознайомлення з ринком праці Харківського регіону, 

проведення тренінгів, семінарів, екскурсій, круглих столів та майстер-класів. 

Застосування дуальної форми навчаннятакож сприяють розвитку 

підприємницьких навичок. З шістьма підприємствами ми працюємо за робочими 

планами з елементами дуальної форми навчання у підготовці кваліфікованих 

робітників за професією «Кравець».  

Цілеспрямована просвітницька психолого-педагогічна робота із здобувачами 

освіти демонструє позитивні зрушення в системі їх цінностей і тому має бути 

продовжена й удосконалена в ході проведення ІІ етапу експерименту 

всеукраїнського рівня. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


