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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).  

Перший (констатувальний) етап – вересень 2019 року – грудень 2019 

року. 

Завдання першого (констатувального) етапу: 

-  розроблення нормативно-правового та організаційного забезпечення 

експерименту;; 

-  розроблення науково-методичного супроводу експериментальної 

діяльності; 

-  вивчення досвіду підготовки в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької 

діяльності; 

- моніторинг рівнів сформованості готовності  учнів закладу  

професійної (професійно-технічної) освіти  до підприємницької діяльності; 

- проведення круглого столу «Формування готовності майбутніх 

кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності»; 

- підготовка звіту про результати констатувального  етапу 

експерименту. 

Для реалізації завдань констатувального етапу використовувались такі 

методи:  теоретичні (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). 



Для виконання поставлених на першому (констатувальному) етапі 

завдань було здійснено наступне: 

- складено заявку і програму на проведення експерименту 

всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх 

кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності»; 

- налагоджено спільну діяльність Державного навчального закладу 

«Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери 

послуг Харківської області» з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН 

України; 

-  визначено і затверджено склад творчої групи (від  15 лютого 2019 

року наказ  № 64 «Про створення творчої групи для проведення 

експериментально-дослідній роботи на базі ДНЗ «Регіональний ЦПО 

швейного виробництва та сфери послуг Харківської області»), план 

діяльності творчої групи щодо вирішення завдань експерименту; 

- розроблено Положення про експериментальну діяльність Державного 

навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти швейного 

виробництва та сфери послуг Харківської області».  

- з соціальними партнерами Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Виробнича організація «Харків», Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КВІНТЕКС», Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ 

«МИХА-ТРЕЙД», фізична особа-підприємець Харченко Світлана Василівна 

підписано договори про співпрацю щодо реалізації експерименту. Співпраця 

із соціальними партнерами здійснюється в контексті надання інформаційної 

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

На етапі підготовки закладу професійної(професійно-технічної) освіти 

до експериментальної роботи було проведено аналіз наукової літератури 

щодо формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до 

підприємницької діяльності  у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Результати аналізу засвідчили, що в сучасних ринкових умовах 

професійний (професійно-технічний) навчальний заклад повинен  формувати 

в учнів загальнопрофесійні компетентності з основ підприємництва, які 

надають можливість краще орієнтуватись у стрімких змінах потреб ринку 

праці, допомагають особистості генерувати нові ідеї й ініціативи та 

втілювати їх у життя, підвищуючи як власний соціальний статус і  

добробуту, так і розвиток  суспільства й держави.  

На підставі результатів теоретичного аналізу законодавчих і 

нормативно-правових документів, наукових праць, моніторингових 

досліджень сучасного стану професійно-технічної освіти виокремлено низку 

суперечностей: між необхідністю формування в майбутніх кваліфікованих 

робітників  готовності до підприємницької діяльності й недостатньою 

зорієнтованістю на це педагогічних технологій;  між сучасними вимогами до 

формування  компетентності з основ підприємництва в учнів ЗП(ПТ)О та 

відсутністю відповідного навчально-методичного забезпечення цього 

процесу.    



     Від рівня їхньої педагогічних працівників до впровадження інновацій 

залежить ефективність формування підприємницької компетентності 

майбутніх кваліфікованих робітників. 

На першому (констатувальному) етапі експерименту був проведений ряд 

емпіричних досліджень з питань професійного становлення та готовності до 

здійснення підприємницької компетентності  майбутніх кваліфікованих 

робітників.  

Діагностування проводилось  у формі анкетування, співбесід, інтерв’ю 

за такими напрямами: 

- визначення готовності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О до 

експериментальної діяльності; 

 

 
 

 

- щодо якості підготовки випускників, відповідності їх знань, вмінь та 

навичок вимогам та потребам роботодавців; 

- визначення переліку ділових якостей, якими має володіти сучасний 

підприємець; 

- участь педагогічних працівників Центру у консультуванні учнів з 

питань професійного успіху. 

Ми з’ясували, що на початку експериментальної перевірки майже 90%  її 

учасників були готові до її здійснення.  

Анкетування щодо переліку ділових якостей, необхідних сучасному 

кваліфікованому робітнику, передбачало обрання декількох варіантів 

відповідей, найбільше респондентів відзначили самостійність, 

конкурентоспроможність, комунікаційність, а також вважають, що для 

сучасного кваліфікованого робітника важливо володіти такими якостями як 

фаховість, мобільність, ініціативність, працездатність, тощо. 

114 (38чол.,76жін.) учнів Державного навчального закладу 

«Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери 

послуг Харківської області» прийняли участь в онлайн-опитуванні, яке 

проводив ІПТО НАПН України. Після закінчення навчання майже 60% 

випускників планують працювати за набутою професією, 23,6% - збираються 

отримати вищу освіту за професією, але нажаль дуже мало учнів готові 
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працювати як підприємець. Проведене анкетування дає підстави говорити про 

усвідомленість та бажання учнів набувати  знань та практичних навичок з 

питань підприємницької компетентності та професійного успіху. 

 

 

 
 

 

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, проводились: 

− засідання творчої групи; 

− засідання педагогічної ради;  

− педагогічні читання «Формування підприємницької компетентності 

учнів»; 

− участь у всеукраїнських вебінарах за тематикою експериментальної 

роботи; 

− написана стаття «Центр професійного розвитку кар’єри та бізнесу – 

сходинка у формуванні підприємницької компетентності учнів» 

(автори Ткаченко Н.Г., Гречана О.І., Мелешкова Л.І.); 

− створено відеоролик, який висвітлює готовність закладу професійної 

освіти до проведення експерименту всеукраїнського рівня; 

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

зустрічі з роботодавцями, бесіди з представниками центру зайнятості, 

юридичні консультації.  

Матеріали, що висвітлюють участь у експерименті всеукраїнського 

рівня,  опубліковано на сайті закладу професійної освіти. 

Таким чином, завдання першого (констатувального) етапу 

експериментальної діяльності  виконані в повному обсязі, педагогічний 

колектив готовий до подальшої роботи над розв’язанням проблем 
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формування підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих 

робітників. На другому (формувальному) етапі експериментального 

дослідження планується реалізація наступних завдань: 

- розробка, впровадження та апробація навчального курсу «Основи 

підприємництва». 

- підготовка методичних рекомендацій щодо впровадження навчального 

курсу «Основи підприємництва»; 

- розробка навчального посібника «Основи підприємництва»; 

- прийняти участь у проведенні круглого столу «Організаційно-

педагогічні умови формування у майбутніх кваліфікованих робітників 

готовності до підприємницької діяльності»; 

- підготовка звіту про результати формувального етапу експерименту. 
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	-  розроблення нормативно-правового та організаційного забезпечення експерименту;;
	-  розроблення науково-методичного супроводу експериментальної діяльності;
	-  вивчення досвіду підготовки в закладах професійної (професійно-технічної) освіти майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності;
	- моніторинг рівнів сформованості готовності  учнів закладу  професійної (професійно-технічної) освіти  до підприємницької діяльності;
	- проведення круглого столу «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності»;
	- підготовка звіту про результати констатувального  етапу експерименту.

