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УЧАСНИКИ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Здобувачі освіти 
ДНЗ ” Регіональний центр професійної освіти 

швейного виробництва та сфери послуг 
Харківської області ”

І-ІІІ курс (вік:15-18 років)

Стать: жіноча; чоловіча 

Професії: швачка, кравець, кушнір-розкрійник; 
кравець, кухар; кондитер, перукар



РЕРЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ. Діагностика готовності до ризику

Прийняли участь у опитуванні  -
279 здобувачів освіти
І курс – 123 особи;
ІІ курс – 78 осіб;
ІІІ курс – 78 осіб
Стать: жіноча – 179 осіб;

чоловіча – 100 осіб



РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ. Мотиви вибору професії

Прийняли участь у опитуванні  
-215 здобувачів освіти
І курс – 87 осіб;
ІІ курс – 65 осіб;
ІІІ курс – 63 особи
Стать: жіноча – 128 осіб;

чоловіча – 87 осіб



РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ.  Рівень суб’єктивного контролю

Прийняли участь у опитуванні  -226 
здобувачів освіти
І курс – 90 осіб;
ІІ курс – 70 осіб;
ІІІ курс – 66 осіб
Стать: жіноча – 104 осіб;

чоловіча – 122 особи
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РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ. Професійні ціннісні орієнтації

Прийняли участь у опитуванні  -
190 здобувачів освіти
І курс – 75 осіб;
ІІ курс - 64осіб;
ІІІ курс – 51 особа
Стать: жіноча – 107 осіб;

чоловіча – 83 особи



РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ. Професійна спрямованість

Прийняли участь у опитуванні  -
173 здобувача освіти
І курс – 70 осіб;
ІІ курс – 58 осіб;
ІІІ курс – 45 осіб
Стать: жіноча – 95 осіб;

чоловіча – 78 особи



РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ. Якорі кар’єри

Прийняли участь у опитуванні  -
167 здобувачів освіти
І курс – 63 особи;
ІІ курс – 56 осіб;
ІІІ курс – 48 осіб
Стать: жіноча – 94 особи;

чоловіча – 73 особи



РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ. Визначення типу професійного 
середовища

Прийняли участь у опитуванні  -
168 здобувачів освіти
І курс – 68 осіб;
ІІ курс – 55 осіб;
ІІІ курс – 45 осіб
Стать: жіноча – 98 осіб;

чоловіча – 70 осіб



РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ. Вольові якості особистості

Прийняли участь у опитуванні  -
169 здобувачів освіти
І курс – 61 осіб;
ІІ курс – 58осіб;
ІІІ курс – 50 осіб
Стать: жіноча – 94 осіб;

чоловіча – 75 осіб



ЗАХОДИ, ЯКІ ПРОВОДИЛИСЬ В ЗАКЛАДІ ЩОДО ФОРМУВАННЯ    
ГОТОВНОСТІ  ЗДОБУВАЧІВ  ОСВІТИ  ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- лекції-бесіди із здобувачами освіти 

щодо формування підприємницької 

компетентності та досягнення 

професійного успіху; 

- зустрічі з роботодавцями міста;

- зустрічі з успішними випускниками 

закладу професійної (професійно-

технічної) освіти);

- тренінги, опитування;

- створено відеолекторій 
документальних і художніх фільмів на 
тему підприємництва;

- проводилась дослідницька робота
щодо створення проєкту «Видатні 
підприємці - меценати Харківщини».



ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ  ЗАХОДІВ З ЕКСПЕРИМЕНТУ  

- створено відеолекторій 

документальних і художніх 

фільмів на тему 

підприємництва;

- проводилась дослідницька 

робота щодо створення 

проєкту «Видатні підприємці -

меценати Харківщини»;

- розробка бізнес-планів, Е-

портфоліо



- введено додаткові компетентності «Основи 
підприємництва» (45 годин)  до робочих 
навчальних планів по підготовці 
кваліфікованих робітників з професії: 
«Кравець», «Кухар; кондитер», «Перукар»;
- розроблено та впроваджено навчальний 
план, програму та методичне забезпечення 
навчального модуля «Основи 
підприємницької діяльності» (37 годин)  
предмета «Технології»;
- розроблено  та впроваджуються в освітній 

процес дидактичні матеріали щодо 
формування ініціативності і 
підприємливості  на уроках 
загальноосвітньої підготовки;

- залучення здобувачів освіти  до  
самостійних дослідницьких робіт –
створення проєктів

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ



Висновки щодо особливостей проведення
формувального етапу експерименту

- Тестування, опитування проводилось в онлайн-режимі;
- Лекції дискусії, зустрічі з роботодавцями проводились очно 

та дистанційно з використанням платформи Zoom;
- Участь у вебінарах, конференціях здійснювалось онлайн;
- Ознайомлення здобувачів освіти з базою роботодавців, 
створеною Харківським центром зайнятості, для вибору 
першого робочого місця;
- Проведення онлайн-екскурсій на швейні підприємства міста 
Харкова



АПРОБАЦІЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Виступ «Формування готовності здобувачів освіти Регіонального центру до 
підприємницької діяльності» на Всеукраїнському науково-практичному вебінарі 
«Особливості формування в закладах професійної (професійно-технічної) освіти 
готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» 
(Мелешкова Л.І. – методист)

Виступ «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до 
підприємницької діяльності(за результатами Всеукраїнського експерименту»  
на 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» 
(Мелешкова Л.І. – методист)

Виступ «Створення та функціонування центру розвитку професійної кар’єри учнівської 
молоді» на педагогічної студії заступників директорів з навчально-виховної роботи 
ЗП(ПТ)О Харківської області за темою «Центр кар’єрного розвитку – сервіс з популяризації 
робітничих професій» (Яловенко Н.М. – заступник директора з НВР)



Ткаченко Н.Г., Гречана О.І., Мелешкова Л.І. Діяльність Центру 
професійного розвитку кар’єри та бізнесу: формування підприємницької 
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Всеукраїнського рівня за темою «Формування 
готовності майбутніх кваліфікованих робітників до 
підприємницької діяльності»/Н.Г.Ткаченко//Вісник 
профосвіти.-2020.-№ 1-4.- С.11-12
- Панченко З.В. Модель формування 
підприємницької діяльності/   
З.В.Панченко // Вісник профосвіти.-.-2020.-№ 1-4.-
С.13-14;
- Гречана О.І., Мелешкова Л.І. Професійна освіта 
сьогодні, кар’єра-завтра, успіх – завжди /О.І. 
Гречана, Л.І.Мелешкова//Вісник профосвіти.- 2020.-
№ 1-4.- С.15-18

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ  З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ

В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Створити навчально-методичне забезпечення предмета «Основи 
підприємництва»

2. Введення в робочі навчальні плани додаткової компетентності «Менеджмент 
малого бізнесу»

3. Акцентувати увагу на формуванні підприємницької компетентності здобувачів 
освіти на уроках теоретичної та виробничої підготовки: розробка дидактичних 
матеріалів з підприємницьким тлом, залучення молоді до створення
дослідницьких проєктів, складання портфоліо, бізнес- планів

4. В позаурочній діяльності використовувати відео-матеріали, лекції, проведення 
дискусій, бесід щодо формування підприємницької компетентності  


