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         Модель формування підприємницької компетентності                        

майбутніх кваліфікованих робітників в ЗП(ПТ)О 

 
                                                                                                                                   Панченко З.В. 

                                                                старший майстер ДНЗ «Регіональний ЦПО швейного 

                                                                     виробництва та сфери послуг Харківської області» 

 

  Підвищення уваги до проблем якісної підготовки кваліфікованих робітників в 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти є об'єктивною потребою 

сучасного освітнього процесу і виробництва. Інноваційний розвиток освіти вимагає 

використання нових технологій навчання, які дозволяють забезпечити готовність 

випускників до професійної діяльності. Майбутні робітники повинні володіти 

багатьма професійними компетенціями, до складу яких входить і підприємницька 

компетентність. 

           Дослідники та науковці переконані, що для формування у майбутніх 

випускників здатності швидко адаптуватися в умовах, які висувають роботодавці, 

належна увага має приділятися  формуванню підприємницької компетеності, 

оскільки професійний успіх та підприємницька компетентность є невід’ємною 

складовою самореалізації людини, засобом і чинником, які сприяють 

самоствердженню особистості. 

           Формування підприємницької компетентності ми розглядаємо як процес, що 

об’єднує в єдину цілісність мету, зміст, дидактичний комплекс (принципи, 

педагогічні умови, завдання, методи, прийоми засоби, освітнє середовище) та 

результат освітнього  процесу, забезпечує формування у здобувачів освіти  системи 

знань, умінь, навичок, готовності до професійного успіху та визначення траєкторії 

власного професійного зростання. З метою візуалізації етапів формування 

підприємницької компетентності було розроблено модель  у вигляді структурно-

логічної схеми, що описує структуру якісно різних, однак взаємопов’язаних та 

взаємодіючих складових. Модель ґрунтується на провідних принципах теорії 

моделювання (наочність, визначеність, об’єктивність) та методологічних засадах 

системного, діяльнісного, компетентнісного підходу. 



 2 

 
 

 

 

Методологічні підходи: 

системний, діяльнісний, компетентнісний, адаптивний 

Принципи Педагогічні умови 
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 науковість; 

 системність та    

послідовність; 

 мотивація; 

 прогностичність; 

 професійна 

спрямованість; 

 резонанс; 

 створення ІОС; 

 поєднання 

навчання з 

практичною 

діяльністю 

 

 

 

Розробка та впровадження навчального курсу «Основи 

підприємництва», на основі інтеграції навчальних предметів: 
«Основи підприємницької діяльності», «Основи галузевої 

економіки і підприємництва» з метою розвитку у суб’єктів 

освітнього процесу професійної мотивації та необхідних 
ділових якостей 

 

Готовність педагогічного колективу до 

експериментально-інноваційної діяльності,  

використання сучасних педагогічних технологій 

 

Інноваційне освітнє середовище 

 

Дидактичні завдання, 

зміст процесу 

формування 

підприємницької 

компетентності 

Підприємницька компетентність майбутніх кваліфікованих робітників 

Здатність до розробки та реалізації  підприємницької компетентності, 

успіху та професіональне самовдосконалення  

Мета і завдання: оволодіння теоретичними знаннями щодо підприємницької 

компетентності; формування готовності до реалізації підприємницької 
компетентності; створення умов для професійної адаптації та саморозвитку 

кваліфікованих робітників у практичній діяльності. 
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Схема. 1. Модель формування підприємницької компетентності 

майбутніх кваліфікованих робітників в ЗП(ПТ)О 
 

Основними структурними елементами, блоками моделі ми визначаємо такі: 

− змістовий, що характеризує змістову складову підприємницької компетентності 

майбутнього кваліфікованого робітника та дидактичний комплекс (компоненти), на 

якому ґрунтується процес формування підприємницької компетентності (основні 

методологічні підходи, дидактичні принципи та педагогічні умови формування 

підприємницької компетентності, дидактичні завдання); 

 

Критерії сформованості 

підприємницької 

компетентності  

когнітивний, діяльнісний, 

ціннісно-мотиваційний . 
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Рівень сформованості 

підприємницької 

компетентності 

недостатній, достатній, 

високий. 

. 

 

Результат: 
Випускник ЗП(ПТ)О, готовий та здатний до визначення особистої 

траєкторії розвитку, активної поведінки щодо власного професійного 

успіху, досягнення поставленої мети, розвитку підприємницької 

компетентності на основі рефлексії, аналізу власного професійного рівня 

 

ПЕДАГОГ УЧЕНЬ 

Система методів, засобів формування готовності до побудови 

власної траєкторії професійного успіху та підприємницької 

компетентності 

Форми організації діяльності: фронтальна, групова, індивідуальна; саморозвиток. 
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− цільовий, що описує мету та завдання формування підприємницької 

компетентності майбутнього випускника; 

− організаційно-технологічний, який визначає основні способи організації 

навчальної діяльності учнів (методи, форми та засоби формування підприємницької 

компетентності); 

− діагностично - результативний – визначає показники та критерії оцінювання 

рівня сформованості підприємницької компетентності, описує очікувані результати 

впровадження експериментальної навчальної програми «Основи підприємництва». 

         Враховуючи те, що в ході нашого дослідження ми вивчали проблеми 

формування підприємницької компетентності майбутнього кваліфікованого 

робітника, за основу нами прийнято низку ділових та особистих якостей, які 

визначають здатність та готовність випускника визначати власну траєкторію 

професійного розвитку, досягнення кар’єрного успіху та самовдосконалення, 

дозволять випускнику успішно адаптуватись на робочому місці та на ринку праці. 

  Складові змістового блоку моделі  

Основним методологічним підходом, що створює умови для досягнення 

поставленої мети, ми вважаємо компетентнісний, який забезпечує можливість 

розвивати у здобувачів освіти професійні та особистісні якості, орієнтовані на 

успішне входження випускника в ринок праці, швидку адаптацію до змінних умов 

середовища, формування відповідальності та навичок самоорганізації. Однак, ми не 

відкидаємо інших сучасних педагогічних підходів. Зокрема, важливу роль у процесі 

формування підприємницької  компетентності відіграють діяльнісний, системний, 

інтегративний, технологічний та особистісно-зорієнтований підходи. 

            Зазначені методологічні підходи, в свою чергу, повʼязані із комплексом 

принципів організації процесу підготовки майбутнього кваліфікованого робітника. 

Ефективність професійної підготовки, безумовно залежить від дотримання загально 

дидактичних та специфічних принципів. Особливу увагу приділяємо принципам, які 

вважаємо найбільш значущими в контексті формування підприємницької 

компетентності майбутнього кваліфікованого робітника, що створюють умови для 

розвитку людини в природному напрямі у відповідності з її природними здібностями, 

а отже позбавленому примусовості й активізуючому потенційні можливості, 
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забезпечують професійний успіх для випускників в ринкових умовах. Це такі 

принципи: науковість, системність та послідовність, створення відповідного 

освітнього середовища, резонансу, мотивації, прогностичності (адаптивність), 

професійної спрямованості, поєднання навчання з виробничою діяльністю 

(моделювання професійної діяльності в професійному закладі). 

          Таким чином, ми виділяємо такі педагогічні умови:  

- розробка та впровадження навчального курсу «Основи підприємництва», який є 

основою формування підприємницької компетентності кваліфікованого 

робітника, розвитку у суб’єктів освітнього процесу професійної мотивації та 

необхідних ділових якостей;  

- формування інноваційного освітнього середовища (ІОС), використання 

сучасних педагогічних технологій;  

- готовність педагогічного персоналу до експериментально-інноваційної 

діяльності. 

Складові цільового блоку  моделі 

 Мета формування підприємницької компетентності є багатокомпонентна, складові її 

взаємопов’язані, взаємодоповнюють одна одну, реалізуються одночасно та 

відображають структуру підприємницької компетентності: 

− когнітивно - діяльнісний компонент – спрямовує освітній  процес на формування 

професійних знань, вмінь та навичок з професії, визначення власних професійних 

можливостей та їх вдосконалення; 

− ціннісно-мотиваційний компонент забезпечує усвідомлення себе як суб’єкта 

професійної діяльності, вміння спілкування та комунікації, наявність соціально 

орієнтованих позицій та установок, створення системи мотивацій власного 

професійного розвитку та вдосконалення; 

− адаптивний компонент забезпечує уміння передбачити і підготуватися до змін, 

важливих в рамках даної професії, дає змогу свідомо оцінювати результати своєї 

діяльності та рівень власного розвитку. 

       Досягненню поставленої мети сприяє виконання завдань: визначення змісту 

професійної підготовки, його оновлення, адаптування та вдосконалення відповідно 

до вимог ринку праці; створення відповідного освітнього середовища, відбір та 
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використання форм, методів та засобів організації навчально-пізнавальної діяльності, 

адекватних умовам майбутньої професійної діяльності. 

Складові організаційно-технологічного блоку моделі 

Постійна взаємодія здобувача освіти  із наставником, застосування 

індивідуального підходу, відбір та використання педагогом різних форм, методів, 

технологій у освітньому процесі, на наше переконання, є запорукою успішного 

формування професійної компетентності як в контексті формування професійних 

навичок, так і навичок соціалізації та адаптації у подальшій самостійній професійній 

діяльності. 

         Структура освітньої діяльності в процесі формування підприємницької 

компетентності містить наступні етапи (компоненти): професійно-адаптивний 

компонент, у процесі якого відбувається усвідомлення мети й пошук способів її 

досягнення, спираючись на раніше набуті знання, уміння й навички; метою 

професійно-розвивального компоненту є формування вмінь, які ще не стали 

досконалими й потребують подальшого відпрацювання щодо застосування їх у 

практичній діяльності; професійно-продуктивний компонент має на меті формування 

професійних умінь, які є досконалими, відпрацьованими та можуть бути застосовані 

в стандартних виробничих ситуаціях . 

Підприємницька  компетентність формується і виявляється у спеціально 

створених педагогічних ситуаціях. Різноманітність форм, методів та засобів 

організації освітнього процесу дозволяє в різний спосіб та в різних умовах 

активізувати пізнавальну діяльність учнів та формувати готовність до визначення 

траєкторії власної підприємницької компетентності, професійного успіху у 

майбутньому, враховуючи вже наявний рівень професійної підготовки 

            Тому ми переконані, що відбір конкретних форм та методів має відбуватись із 

врахуванням конкретної педагогічної чи виробничої ситуації, тож вважаємо 

недоцільним виділяти кілька окремих методів навчання. Актуальним в цих умовах є 

навчальна діяльність, організована на засадах спрямованої самоорганізації та 

алгоритмі адаптивного управління, які дозволяють здійснювати прогностичне 

регулювання шляхом спільного прогнозування розвитку на основі зовнішнього 
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аналізу і самоаналізу результатів, внесення змін в модель діяльності, використання 

виявлених резервів . 

      Ефективність педагогічного впливу безумовно залежить від способу 

організації навчально-пізнавальної діяльності в процесі формування підприємницької 

компетентності.  

Комплексне використання сучасних педагогічних технологій створює умови для 

досягнення спроектованого результату шляхом оптимального підбору та розподілу 

ресурсів, розширює можливості вирішення такого складного педагогічного завдання, 

як формування підприємницької компетентності соціально активного випускника, 

конкурентного на ринку праці. 

 Складові діагностично-результативного блоку моделі  

Рівень підприємницької компетентності майбутнього кваліфікованого 

робітника як суб’єкта діяльності, характеризується здатністю активно, вмотивовано 

та усвідомлено застосовувати в реальній професійній діяльності конкретні професійні 

компетенції, які є результатом професійної освіти, досвіду практичної діяльності, 

рефлексії. 

           Найбільш значущими ми вважаємо такі компоненти підприємницької 

компетентності: 

− когнітивний – відображає обсяг та рівень фахових знань, дозволяє використовувати 

знання для вирішення професійних завдань; 

− праксеологічний – визначає уміння передбачати наслідки і приймати ефективні 

рішення, застосовувати вміння й навички комунікації, роботи в команді, конфліктної  

взаємодії; 

− ціннісно-мотиваційний – характеризує рефлексію, мотивацію до досягнення 

бажаних професійних орієнтацій, особистісні ціннісні орієнтації, готовність до 

саморозвитку та самовдосконалення. 

       Ці характеристики використанні нами в якості критеріїв сформованості 

підприємницької компетентності. Рівень сформованості підприємницької 

компетентності оцінюється за такою шкалою: недостатній, достатній, високий. 

       Впровадження запропонованої моделі формування підприємницької 

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної 
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(професійно-технічної) освіти забезпечить системне та послідовне створення 

сучасного освітнього середовища та педагогічних умов для розвитку 

підприємницької компетентності, готовності до побудови власної траєкторії 

професійного розвитку та самовдосконалення.  
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                Модель формування підприємницької компетентності учнів ЗП(ПТ)О  

складається з таких компонентів: цільового (цілі формування підприємницької 

компетентності учнів ЗП(ПТ)О змістовного (зміст дисциплін економічного профілю), 

процесуального (методи, форми, засоби, що використовуються в процесі формування 

підприємницької компетентності) і оціночно-результативного (рівні сформованості 

підприємницької компетентності учнів ЗП(ПТ)О, кожен з яких, залишаючись 

елементом цілісності, має власне змістовне наповнення і функціональну своєрідність.  

         

   Методологічною основою моделі є такі теоретичні положення та принципи : 

 - орієнтація професійно-технічного навчання на принципи безперервності й 

багаторівневості, гуманізації та технологізації, науковості та творчості; 

 - спрямованість процесу професійно-технічного навчання учнів на формування 

професійних умінь майбутнього фахівця, здатного до творчої діяльності, який 

усвідомлює себе суб’єктом професійної діяльності в нових соціально-економічних 

умовах; 

 - єдність і взаємозв’язок теоретичної, практичної, виробничої та підприємницької 

підготовки.  

            Основним завданням дослідження є створення не просто моделі формування 

підприємницької компетентності учнів, а побудова такої моделі, яка є результатом їх 

професійної підготовки в процесі навчання в професійно-технічному навчальному 

закладі швейного профілю. Рішення даного завдання включає в себе кілька етапів 

формування фахівця, серед яких О. П. Сулаєва виділяє такі:  

1. Виділення основних параметрів моделі спочатку на гіпотетичному, а потім на 

дослідному рівнях. 

 2. Відбір, конструювання, стандартизація та налагодження комплексу методик для 

формування моделі.  

3. Розробка методичних основ для прогнозу та їх реалізації при створенні конкретної 

моделі. 

             Моделі притаманні такі ознаки, які є одночасно її характеристиками [3]: - 

імітація досліджуваного об’єкта або процесу в моделі; 

 - здатність до заміщення пізнаваного об’єкта, процесу;  

- здатність надавати нову інформацію (нове знання про об’єкт); 

 - наявність точних умов і правил побудови моделі й переходу від інформації про 

модель до інформації про об’єкт; 
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 - наочність.  

         Отже, під моделлю ми розуміємо зображення, схему, опис якого-небудь об’єкта 

або їх системи, яка спрощує структуру оригіналу.  

         Однак існування моделі як теоретичної структури відповідного психолого-

педагогічного явища під час аналізу окремих компонентів соціокультурного розвитку 

саме по собі жорстко не зумовлює незмінних способів і шляхів досягнення мети.  

           Створення моделі формування підприємницької компетентності учнів 

професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю та використання її в 

якості стратегії розвитку особистості майбутнього фахівця призвело до постановки 

двох груп дослідницьких завдань, а саме: що необхідно враховувати в процесі 

формування підприємницької компетентності та як це можна здійснити технологічно 

. 

            Теоретично проаналізувавши проблеми моделювання процесу формування 

підприємницької компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів 

швейного профілю, ми прийшли до таких попередніх висновків:  

- цілі й завдання формування підприємницької компетентності можуть і повинні бути 

виражені у вимірних величинах за науково обґрунтованими параметрами структури 

особистості й діяльності майбутнього фахівця (як навчальної, так і майбутньої – 

професійної); 

- будь-яка концептуальна модель, яка претендує на ідеальне системно-структурне 

відтворення реальних процесів і явищ, так чи інакше, містить у собі момент 

відносного допущення.  

         Таким чином, аналіз і узагальнення сучасної психолого-педагогічної літератури 

з проблеми розвитку особистості, педагогічному моделюванню, власні 

спостереження й дослідження дозволили нам створити модель формування 

підприємницької компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів 

швейного профілю, виділити її структурні компоненти, зробити схематичне (наочне) 

зображення даної моделі (схема 1). 
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Модель формування підприємницької компетентності ми визначаємо як систему 

дослідницьких, проектувальних операцій і процедур із метою переведення 

теоретичних положень гіпотези дослідження в практичне русло їх подальшої 

апробації та перевірки, також виділяємо певні структурні компоненти – цільовий, 

змістовний, процесуальний і оціночно-результативний. 

              Для реалізації розробленої моделі необхідно обґрунтувати систему 

принципів. У своїй роботі ми використовували такі характеристики принципу, 

узагальнені Н. М. Боритко :  

- принцип – це керівна вимога, як діяти для досягнення мети; 

 - принцип випливає з розуміння закономірностей і протиріч виховного процесу, 

постійного співвідношення певного кола явищ;  

- принцип – це внутрішнье переконання, прийняте як керівна ідея, спосіб сприйняття 

певних явищ;  

- принцип поширюється на певну обмежену область явищ або процесів; 

 - принципи діють в системі, в різних системах один і той же принцип може 

отримувати різне значення. 

         Реалізація запропонованої в дослідженні моделі повинна здійснюватися з 

урахуванням наступних основних принципів : 

 - системності (формування підприємницької компетентності учнів професійно-

технічних навчальних закладів швейного профілю розглядається у взаємозв'язку 

внутрішніх і зовнішніх зв'язків та являє собою цілісний процес);  

- концептуальності (формування підприємницької компетентності учнів професійно-

технічних навчальних закладів швейного профілю здійснюється на основі синтезу 

наукових положень гуманізації, демократизації освіти, застосування особистісно-

орієнтованого й розвиваючого навчання).  

          Вихідною умовою формування підприємницької компетентності учнів 

професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю є цілепокладання як 

системоутворюючий компонент будь-якої діяльності. 

           Будь-яка людська діяльність починається з постановки мети, під якою 

розуміється передбачення у свідомості результату, на досягнення якого спрямовані 

дії. У якості безпосереднього мотиву мета спрямовує і регулює дії, пронизує 

практику як внутрішній закон, яким людина підпорядковує свою волю . 

           Цільовий компонент полягає в конкретизації та структуруванні цілей і завдань 

формування підприємницької компетентності учнів  закладів освіти швейного 

профілю. Очевидно, що цілі утворюють своєрідну ієрархічну структуру з 

взаємообумовлених напрямів формування підприємницької компетентності в системі 

професійно-технічної освіти. 

            Цілепокладання в процесі формування підприємницької компетентності учнів 

професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю виконує ряд функцій: 

спонукальна (до початку досліджуваної діяльності); конструктивна (впорядковує 

процес формування підприємницької компетентності); оцінна (характеризує 

відношення суб’єкта до формування підприємницької компетентності); регулююча 

(що дозволяє коригувати здійснення процесу формування підприємницької 

компетентності) .  

           У рамках професійної освіти формування підприємницької компетентності 

учнів професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю включає в себе 

аналіз і відбір різних знань, спрямованих на формування підприємницької 
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компетентності, що і становить змістовний компонент моделі. Змістовний компонент 

розробляється на основі традиційних для відбору змісту освіти в професійно-

технічній школі положень, і повинен відповідати цілям формування підприємницької 

компетентності. Підприємницьке знання має стати природним компонентом уявлень 

учнів про діяльність і сприяти формуванню підприємницької компетентності.                      

            Практична реалізація змісту освіти здійснюється в реальному педагогічному 

процесі, який пов'язаний з вибором системи методів, форм і засобів навчання. 

Ідеться про такий зміст освіти, оволодіння яким призводило б до соціокультурного 

розвитку індивіда й формування його підприємницької компетентності, а саме: 

тенденції розвитку сучасної освіти мають одну спільну рису – фокусують увагу на 

діяльнісних аспектах навчального процесу, пошуку альтернативних варіантів 

вирішення будь-якої проблеми, на готовності до прийняття власного відповідального 

рішення. На практиці ці тенденції проявляються, як правило, через зростання 

процесуальної активності (розвиваючі методи, включення в навчання всіляких 

ігрових форм і методів), хоча діяльні форми вимагають, передусім, нового підходу до 

вибору змісту освіти і до принципів його організації .  

               Істотним внеском у формування підприємницької компетентності, на думку 

М. Г. Нестерової, є розробка технології на основі конкретного задуму майстра 

виробничого навчання, викладача й конкретного очікуваного їм результату; 

вибудовування педагогічного ланцюжка відповідно до обраної мети; забезпечення 

функціонування технології шляхом взаємозалежної діяльності суб’єктів освітнього 

процесу з урахуванням дидактичних принципів; застосування будь-яким викладачем 

послідовності елементів розробленої технології; контроль і корекція за допомогою 

відпрацьованих механізмів процесу й результату застосовуваної технології.  

                 Оціночно-результативний компонент моделі формування підприємницької 

компетентності передбачає діагностичний контроль змін у структурі 

підприємницької компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів 

швейного профілю, адекватну оцінку ефективності даної моделі. Одночасно з цим – 

наявність самоконтролю, самодіагностики й адекватної самооцінки учнями 

підприємницької компетентності. Контроль здійснюється з використанням тестів, 

анкет, спостереження, бізнес-планів, ділових ігор тощо.  

         Розробка моделі формування підприємницької компетентності учнів  в закладах 

освіти швейного профілю зажадала змін у конструюванні навчального процесу, 

визначення змістовних одиниць і рівнів засвоєння навчального матеріалу; навчальної 

взаємодії суб’єктів діяльності; здійснення взаємозв’язку форм, методів, засобів 

навчання; забезпечення системи діагностики результатів освіти, корекції засвоєння і 

формування підприємницької компетентності, що і здійснено в навчально-

пізнавальному, навчально-практичному й навчально- професійному блоках.  

          У ході дослідження нами виявлено загальні та специфічні особливості 

формування підприємницької компетентності учнів професійно-технічних 

навчальних закладів швейного профілю: цільова установка, формування позитивного 

ставлення до підприємницької діяльності, вміння ставити цілі й розробляти програму 

їх досягнення, бачити практичні результати, володіти інноваційними засобами 

здійснення підприємницької діяльності.  

                     Метою моделі є формування підприємницької компетентності учнів 

професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю за різними рівнями:  
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- репродуктивний рівень підприємницької компетентності визначається вмінням 

приймати рішення в стандартних ситуаціях, умінням використовувати нові технології 

для отримання доходу, бути готовим прийняти на себе відповідальність; 

 - евристичний рівень підприємницької компетентності визначається вмінням 

приймати рішення в ситуаціях, близьких до нестандартних, використовувати нові 

технології для збільшення доходу, не боятися ризикувати і бути готовим приймати 

рішення в нестандартних ситуаціях;  

- креативний рівень підприємницької компетентності визначається вмінням приймати 

рішення в нестандартних ситуаціях, генерувати ідеї і втілювати їх в інноваційних 

технологіях, вміти управляти ризиками.  

Висновки та перспективи подальшої роботи (досліджень).  

            Розроблено модель формування підприємницької компетентності учнів 

професійно-технічних навчальних закладів, яка складається з компонентів: цільового 

(цілі формування підприємницької компетентності), змістовного (зміст дисциплін 

економічного профілю), процесуального (методи, форми, засоби, що 

використовуються в процесі формування підприємницької компетентності) і 

оціночно-результативного (рівні сформованості підприємницької компетентності 

учнів професійно-технічних навчальних закладів), кожен з яких, залишаючись 

елементом цілісності, має власне змістовне наповнення й функціональну 

своєрідність. Перспективи подальших розвідок ми передбачаємо в реалізації 

розробленої моделі. Для цього її потрібно довести до рівня практичного 

застосування.  
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Методологічні підходи: 
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Рис. 1. Модель формування кар’єрної компетентності майбутніх кваліфікованих 

робітників в зак 
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Форми організації діяльності: фронтальна, групова, індивідуальна; саморозвиток. 
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