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Вступ 

Експериментальна робота за темою «Формування готовності майбутніх 

кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» здійснюється на базі 

Державного навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти 

швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» у вересні 2019 

року – грудні 2021 року на підставі наказу МОН України від 28.05.2019 року 

№742 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою 

«Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до 

підприємницької діяльності» у вересні 2019 року – грудні 2021 року», 

клопотання Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації від 01.02.2019 року № 01-28/523, висновку науково-методичної 

комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної(професійно-

технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти 

і науки України від 22.03.2019 року (протокол №2).  

Місцезнаходження навчального закладу: Україна, м. Харків, проспект 

Любові Малої, 30. 

          Контактна інформація: тел. 376-22-20, 376-21-60, е-mail: 05537638@ukr.net,  

адреса веб-сайту:mehovschic ptu.org.ua 
Автор ініціативи експерименту: Ткаченко Ніна Григорівна, директор 

Державного навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти 

швейного виробництва та сфери послуг Харківської області», викладач вищої 

категорії, викладач-методист . 

Науковий керівник експерименту: Єршова Людмила Михайлівна, 

заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент. 

Наукові консультанти: 

Радкевич Валентина Олександрівна – директор Інституту  професійно-

технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний 

член НАПН України . 

Кучинський Микола Сигізмундович–начальник головного управління 

освіти директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України. 

Відповідно до затверджених наказом МОН України від 28.05.2019 року          

№ 742  програми та заявки на проведення експерименту всеукраїнського рівня, 

визначено терміни експериментальної роботи.  

Для реалізації завдань використовувались такі методи: теоретичні 

(теоретичний аналіз, порівняння та узагальнення, вивчення й аналіз навчально-

методичної, психолого-педагогічної літератури та наукових праць вітчизняних 

та зарубіжних авторів, нормативно-правових документів, навчальної 

документації); емпіричні (вибіркові та суцільні спостереження, бесіда, 

опитування, тестування); статистичні (статистичні розрахунки, аналіз). 
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Зміст і результати експериментальної роботи за 2021 рік 
 

У 2021 році педагогічний колектив працював над виконанням Програми 

експерименту:  

- організовано і проведено засідання педагогічної ради «Результати роботи 

педагогів над експериментом всеукраїнського рівня у 2021 році» (20.10.2021); 

- забезпечено участь представників творчої групи експериментального 
дослідження Центру у заходах, які проводились  Інститутом професійно-

технічної освіти НАПН України: 

- у березні 2021 року – участь у Всеукраїнському вебінарі «Теорія і 

практика підготовки учнівської молоді до підприємницької діяльності» - 

виступ методиста Мелешкової Л.І. з доповіддю «Забезпечення   якості   

підготовки   здобувачів освіти Регіонального центру до підприємницької   

діяльності»; 

- 23 червня 2021 року - участь у проведенні круглого столу «Педагогічні 

умови формування підприємницької компетентності майбутніх 

кваліфікованих робітників». Заступник директора з НВР Гречана О.І. 

презентувала  результати роботи педагогічного колективу щодо формування 

підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників. 

- напрацювання педагогів Іващенко О.М, Полякової Л.І., Шарикіної А.С.П 

(авторські розробки проєктів, підбірка дидактичних матеріалів) направлені для 

публікації в електронному виданні «Підготовка до підприємницької 

діяльності: збірник авторських розробок» в рамках експерименту 

Всеукраїнського  рівня. 

  Педагогічний колектив Центру працює над створенням навчально-

методичного забезпечення експерименту:  

- з метою формування ініціативності і підприємливості у здобувачів освіти 

викладачі розробляють і використовують на уроках інтерактивні вправи, кейс - 

методи, організовують роботу в парах, групах, проводять квести, створюють 

дослідницькі і практично-орієнтовані проєкти, використовуючи матеріали з 

підприємницьким тлом; 

- у 2021/2022 навчальному році запроваджено вивчення предмета «Основи 

підприємництва». Викладач розробляє комплексно-методичне забезпечення 

предмета відповідно складеної плануючої документації; 

- розроблено та впроваджено навчальний план, програму та методичне 

забезпечення навчального модуля «Основи підприємницької діяльності» 

предмета «Технології» для ефективного формування підприємницької 

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників; 

На базі Центру професійного розвитку кар’єри та бізнесу: 

-  з метою ефективного проєктування кар’єрної траєкторії здобувачів 

освіти запроваджено проведення лекцій-бесід щодо формування 

підприємницької компетентності та досягнення професійного успіху; 

- травень – червень 2021 року проводились зустрічі здобувачів освіти з 

роботодавцями міста (онлайн і офлайн); 
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- червень, вересень 2021 року - зустріч  з успішними випускниками закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти, які працюють в Центрі; 

- травень 2021 року – зустрічі з успішними випускниками закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти – підприємцями; 

-    віртуальні екскурсії на підприємства міста, які є нашими роботодавцями; 

-  створено відеотеки: онлайн-курсів по підприємництву для педагогів і 

здобувачів освіти; документальних і художніх фільмів на тему 

підприємництва. 4 педагога пройшли онлайн-курси. На уроках історії України, 

української літератури, позакласних заходах здійснюється перегляд і 

обговорення документальних і художніх фільмів; 

- творчі групи здобувачів освіти ІІ-ІІІ курсів під керівництвом викладача 

історії Одерій Тетяни із зацікавленням працювали над розробкою 

дослідницьких проєктів («Видатні підприємці - меценати Харкова кінця ХІХ – 

початку ХХ століття», «Видатні меценати Харківщини. Василь Григорович 

Колокольцов»), а викладачі професійної підготовки приваблюють здобувачів 

освіти до створення практично-орієнтованих проєктів, бізнес-проєктів. 

  -  під керівництвом викладача інформатики Олени Ленівенко здобувачі освіти 

 Центру навчаються створювати власні е-портфоліо. У вересні 2021 року 

проведено конкурс на краще е-портфоліо серед здобувачів освіти ІІ – ІІІ 

курсів; 

- розроблено діагностичний інструментарій, який допомагає визначитися з 

якостями, необхідними для успішного ведення бізнесу. Здобувачі освіти за 

допомогою соціального педагога, психолога працюють над створенням 

психологічного автопортрету майбутнього підприємця.  

З метою розвитку професійних і підприємницьких компетентностей 

здобувачів освіти, підвищенню рівня професійної мотивації, зміцненню 

матеріально-технічної бази кабінетів і майстерень закладу професійної освіти,  

розпочато роботу по створенню учнівського професійного об’єднання 

«Послуги населенню»: на базі Центру сучасних швейних технологій та дизайну 

– швейний напрямок; на базі Центру професійного розвитку кар’єри та бізнесу 

громадське харчування (кондитери), сфера послуг (перукарі). 

 

Підготовка навчально-методичного забезпечення 

експериментальної діяльності 
 

Враховуючи досвід роботи Державного навчального закладу 

«Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери 

послуг Харківської області» у формуванні професійної компетентності, 

особистісно-професійного становлення випускника розроблено та 

впроваджується модуль «Основи підприємницької діяльності» навчального 

предмета «Технології» (програма, навчально-методичне забезпечення). 

Запроваджено вивчення предмета «Основи підприємництва», яке введено до 

робочих навчальних планів як додаткова компетентність по підготовці 

кваліфікованих робітників з професій: кравець, перукар (перукар-модельєр), 

кухар; кондитер. Викладачем розробляється навчально-методичне забезпечення 



6 
 

предмета. Зміст предмета спрямований на формування підприємницької 

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників, вироблення професійно 

значущих якостей, формування подальшого професійного самовдосконалення.  

Впровадження в практику професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 

робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти предмета 

«Основи підприємництва» є актуальним та своєчасним, дозволить підвищити 

ефективність професійної підготовки випускників, їх адаптацію на робочому 

місці, досягнення успіху у професії. 
 

Проведення опитувань 

 

Успішність проведення експериментальної роботи істотно залежить від 

педагогічного колективу Державного навчального закладу «Регіональний центр 

професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської 

області», який буде здійснювати реалізацію результатів експерименту.  

За результатами участі в експерименті педагогами Центру проведено ряд 

емпіричних досліджень з питань професійного становлення та готовності до 

здійснення підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих 

робітників серед здобувачів освіти. Діагностування проводилось у формі 

анкетування, співбесід, інтерв’ю із здобувачами освіти. 
Важливою складовою у формуванні підприємницької компетентності  є 

визначення комунікативних та організаторських здібностей. Опитування 

проводилось серед  здобувачів освіти І і ІІ курсу (65 осіб). Аналіз результатів 

показав, що 30% опитуваних мають високий рівень комунікативних і 

організаторських здібностей. Дані показники свідчать, що здобувачі освіти 

ініціативні, швидко орієнтуються у складній ситуації, можуть приймати 

самостійні рішення, відстоювати свою точку зору, організовувати колективні 

справи. Зазначимо, що 62% респондентів виявляють середній рівень: вони 

прагнуть до контактів с людьми, відстоюють своєї думки, планують роботу, але 

«потенціал» цих здібностей не визначається високою стійкістю. У 8% 

респондентів комунікативні і організаційні здібності знаходяться на рівні, 

нижче середнього. Здобувачі освіти відчувають трудності у встановленні 

контактів з людьми, не відстоюють свою точку зору, ігнорують прийняття 

самостійних рішень.  

Емоційне життя людини та управління емоціями відіграють велику роль у 

роботі майбутнього підприємця. За методикою «Самооцінка стійкості до 

стресу» (за навчальним посібником: Лозниця В.С. Психологія менеджменту) 

проведено опитування 57 здобувачів освіти І-ІІ курсів. За результатами 

аналізу:19,3%  мають високий рівень стійкості до стресу, 38,6% - вищий від 

середнього, 33,3%  - середній рівень, 5,3% - нижчій від середнього рівня і 3,5% 

- дуже низький рівень стійкості до стресу.  

Виявлення індивідуальної здатності до емпатії провели за допомогою 

методики «Рівень емпатії» І.М. Юсупова. В опитуванні взяли участь 54 

здобувача освіти ІІ і ІІІ курсів. 67% опитуваних мають нормальний 

індивідуальний рівень емпатійності: у спілкуванні вони уважні, намагаються 
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зрозуміти більше, ніж висловлено, але вважають за краще не вказувати свою 

точку зору, якщо не впевнені. 33%  здобувачів освіти - низький рівень 

емпатійності, віддають перевагу індивідуальним заняттям, являються 

прихильниками раціональних рішень. Також було проведено тестування серед 

здобувачів освіти за темами «Дратівливість – негативна риса підприємця», «Чи 

є у вас артистичні здібності, які потрібні керівнику?», «Ви керівник чи 

керований?». 

Здобувачі освіти Державного навчального закладу «Регіональний центр 

професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» 

взяли участь в онлайн-опитуванні (8 тестів), яке проводив ІПТО НАПН України 

у лютому 2021 року.  

У діагностуванні готовності до ризику взяли участь – 279 респондентів, із 

них 123 особи -  І курс, 78 осіб - ІІ курс, 78 осіб - ІІІ курс(стать жіноча -  179, 

чоловіча – 100). Результати тестування показали середній рівень готовності до 

ризику (52,55).  

За результатами опитування (215 здобувачів освіти, із них 87 осіб - І курс,  

65 осіб -  ІІ курс, 63 особи -  ІІІ курс; стать: жіноча – 128 респондентів, чоловіча 

– 87 респондентів), домінуючими мотивами при виборі професії є зовнішні 

позитивні мотиви (25,04) та зовнішні негативні мотиви (20,53).Менший вплив 

мають  внутрішні соціально значимі мотиви (11,66). 

Рівень суб’єктивного контролю серед опитуваних (226 здобувачів освіти: 

104 респондента – жіноча стать; 122 –чоловіча; І курс – 90 осіб, ІІ курс – 70 

осіб, ІІІ курс – 66 осіб)  - середній (23,67). 

Результати опитування 190 здобувачів освіти, із них І курс – 75 осіб, ІІ 

курс – 64 особи, ІІІ курс – 51 осіб;  жіноча стать – 107 респондентів, чоловіча – 

83 респондента, показують, що серед професійних ціннісних орієнтацій 

важливими є суспільно значущі орієнтації (33,50), орієнтації на розвиток 

особистості (31,64) та орієнтації зі змістом праці (31,43), менш важливими 

орієнтації на самоствердження у професійній діяльності (22,44). 

За результатами опитування 173 осіб (І курс - 70, ІІ курс – 58, ІІІ курс – 

45;  жіноча стать – 95, чоловіча – 78) можна вважати, що найбільш характерною 

є спрямованість на себе (31,69) та спрямованість на спілкування (28,06). Менш 

вираженою є спрямованість на справу, діло (23.54).  

167 здобувачів освіти, з них  І курс – 63 особи, ІІ курс – 56 осіб, ІІІ курс – 

48 осіб, стать жіноча – 94 респондента, чоловіча – 73 респондента, визначили 

якорями кар’єри інтеграцію стилів життя (9,99), стабільність роботи та місця 

проживання (9,94), слугування добру (9,92) та підприємництво (9,68). 

За результатами тестування (168 здобувачів освіти, із них І курс – 68 осіб, 

ІІ курс – 55 осіб, ІІІ курс – 45 осіб) найбільш близьким є підприємливий (7,64), 

соціальний (7,53) та артистичний (7,00) типи професійного середовища, менш 

близьким інтелектуальний тип. 

Здобувачі освіти Центру (169 осіб, із них І курс – 61 особа, ІІ курс – 58 

осіб, ІІІ курс – 50 осіб) показали середній рівень розвитку вольових якостей 

(22,36), слід відмітити, що жінки (21,7) і чоловіки (23,0) мають приблизно 

однакові показники. 
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Результати опитування дають підстави говорити про певну роботу 

педагогічного колективу Державного навчального закладу «Регіональний центр 

професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської 

області» щодо формування  підприємницької компетентності у здобувачів 

освіти. 

Проведення масових заходів 

  

Поширення ідей інноваційної діяльності Державного навчального закладу 

«Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери 

послуг Харківської області» проводилось шляхом організації заходів 

навчально-методичного характеру, участі у заходах регіонального і 

Всеукраїнського рівня. Зокрема: 

–    проводилось засідання творчої, координаційної групи (лютий – жовтень    

   2021); 

− проводились засідання педагогічної ради (жовтень 2021);  

− брали участь у Всеукраїнських вебінарах за тематикою експериментальної    

        роботи; 

− на базі Центру професійного розвитку кар’єри та бізнесу проводились 

зустрічі з роботодавцями, успішними підприємцями та випускниками закладу 

професійної освіти.  

Матеріали, що висвітлюють участь у масових заходах, опубліковано на 

сайті закладу професійної освіти. 

 

Публікації та впровадження результатів експериментальної роботи 

 

   Результати експериментального дослідження представлено у статтях та 

виступах:  

- авторські розробки проєктів, підбірка дидактичних матеріалів направлені 

для публікації в електронному виданні «Підготовка до підприємницької 

діяльності: збірник авторських розробок»: 

- Полякова Л.І. «Практично-орієнтований проєкт «Мої кроки до власної 

справи. Салон «MAMA BEAUTY»; 

- Іващенко О.М. Бізнес –проєкт «Дитяче кафе «Балу» в м. Харкові на 

території нового зоопарку»  

- Шарикіна А.С. «Формування підприємницької компетентності на уроках 

іноземної мови (з досвіду роботи) 

Доповіді та виступи: 

- Мелешкова Л.І., виступ «Формування готовності майбутніх 

кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності (за результатами 

експерименту)» на обласній науково-методичній Інтернет-конференції для 

керівних та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О  Харківської області за темою 

«Інтеграція в освіті як умова підвищення якості підготовки кваліфікованих 

робітників» (січень 2021);  

- Мелешкова Л.І., доповідь «Забезпечення підготовки здобувачів освіти 

Регіонального центру до підприємницької діяльності», Всеукраїнський науково-
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практичний вебінар «Теорія і практика підготовки учнівської молоді до 

підприємницької діяльності» (березень 2021); 

- Гречана О.І., участь у проведенні круглого столу «Педагогічні умови 

формування підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих 

робітників». Заступник директора з НВР Гречана О.І. презентувала  результати 

роботи педагогічного колективу щодо формування підприємницької 

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників (червень 2021). 

 

Висновки та рекомендації 

Результати експериментальної роботи у 2021 році: 

- проведено засідання педагогічної ради за темами «Результати роботи над 

експериментом всеукраїнського рівня у 2021 році»; 

- взяли участь у заходах, які проводились Інститутом професійно-технічної 

освіти НАПН України: 

        а) Всеукраїнському науково-практичному вебінарі «Теорія  і практика 

підготовки учнівської молоді до підприємницької діяльності» (березень 2021); 

        б) у проведенні круглого столу «Педагогічні умови формування 

підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників». 

- на базі Центру професійного розвитку кар’єри та бізнесу організовано і 

проведено із здобувачами освіти лекції-бесіди, тренінги, опитування щодо 

формування підприємницької компетентності; 

- розроблено та впроваджено навчальний план, програму та методичне 

забезпечення навчального модуля «Основи підприємницької діяльності» 

предмета «Технології»; 

- запроваджено вивчення предмета «Основи підприємництва» в якості 

додаткової компетентності для підготовки кваліфікованих робітників з 

професій: кравець, перукар (перукар-модельєр), кухар; кондитер ; 

- створено відеолекторій онлайн-курсів, документальних і художніх 

фільмів на тему підприємництва; 

- під керівництвом викладача інформатики здобувачі освіти створюють 

власні е-портфоліо; 

- під керівництвом викладачів  і майстрів виробничого навчання здобувачі 

освіти працюють над створенням проєктів, бізнес-планів. 

Таким чином, Програма експериментальної діяльності виконується, 

педагогічний колектив готовий до подальшої роботи над розв’язанням 

проблем формування підприємницької компетентності майбутніх 

кваліфікованих робітників. Особливістю роботи над експериментом є те, що 

він проходив за змішаною формою (онлайн та офлайн) у зв’язку з 

встановленням карантинних обмежень  поширення коронавірусної хвороби 

(СОVID -19).  

 

Керівник Державного навчального закладу 

«Регіональний центр професійної освіти  

швейного виробництва та сфери послуг 

Харківської області»                                                                 Ніна ТКАЧЕНКО 
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