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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: попередня експертиза дисертаційної роботи 

Сліпенко Вікторії Олександрівни на тему: «Розвиток підприємницької 

компетентності в учнів середніх шкіл США» зі спеціальності 011 -  освітні, 
педагогічні науки.

Науковий керівник:

Коберник Олександр Миколайович -  доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри педагогіки і освітнього менеджменту.

Рецензенти:

Безлюдна Віта Валеріївна -  доктор педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри іноземних мов;

Білецька Ірина Олександрівна -  доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри теорії та практики іноземних мов.

Головуюча: доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і 

освітнього менеджменту -  Осадченко І. І.:

Шановні члени кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, присутні.

Розпочинаємо засідання фахового семінару кафедри: на порядку денному 

обговорення дисертаційного дослідження Сліпенко Вікторії Олександрівни на 

тему: «Розвиток підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл США» 

зі спеціальності 011 -  освітні, педагогічні науки. Науковий керівник -  доктор 

педагогічних наук, професор,.. завідувач кафедри педагогіки і освітнього 

менеджменту -  Коберник О. М.

Відповідно до рішення Вченої ради Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 14 від 28 травня 

2020 р.) для проведення попередньої експертизи дисертації та падання висновку



про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. 

Сліпенко В. О. призначено двох рецензентів: Безлюдну В. В. -  доктора 

педагогічних наук, доцента, професора кафедри іноземних мов; Білецьку І. О. -  

доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії та практики 
іноземних мов.

Дисертація виконувалась на кафедрі педагогіки та освітнього 

менеджменту факультету соціальної та психологічної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Тема дисертації 

затверджена на засіданні Вченої ради Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (протокол № 5 від 25.10.2016 р.).

Дозвольте коротко ознайомити вас із біографічними даними Сліпенко 
Вікторії Олександрівни.

Сліпенко Вікторія Олександрівна народилася 31 жовтня 1992 року в 

м. Жашків, Черкаської області. У 2009 році закінчила Жашківську 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 3 та вступила до Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини на факультет 
іноземних мов.

У 2014 році завершивши навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
*

«магістр», отримала диплом за спеціальністю «Мова і література (англійська)» 

та здобула кваліфікацію філолога, викладача мов (англійської і французької) та 
зарубіжної літератури.

З 1 вересня 2017 зарахована до аспірантури Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини на спеціальність 011 -  освітні, 
педагогічні науки.

Трудова діяльність дисертантки: із 2014 до 2015 року працювала на 

посаді лаборанта кафедри фахових методик та інноваційних технологій у 

початковій школі Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини.

Із 2015 до 2017 року працювала на посаді викладача кафедри іноземних 

мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.



Слово для виголошення основних результатів дослідження надається 

Сліпенко Вікторії Олександрівні.

Сліпенко В. О.: Шановна головуюча, шановні члени кафедри педагогіки 

та освітнього менеджменту, шановні присутні.

Вашій увазі пропонуються результати дисертаційного дослідження на 

тему: «Розвиток підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл СІНА».

Актуальність дослідження полягає в тому, що у XXI столітті українська 

система освіти зазнає значних змін у контексті нового Закону України «Про 

освіту», концепції «Нова українська школа», метою якої є створення 

ефективних програм, спрямованих на формування нового покоління 

економічно грамотних, підприємливих громадян, які зможуть розвивати 

ринкові відносини у країні, забезпечити створення нових робочих місць та 

підвищити свій матеріальних добробут.

Реалізація соціального замовлення на підготовку молодої людини, яка

володіє економічними знаннями, прикладними уміннями і навичками, здатна

обирати індивідуальний життєвий шлях, незалежно від того, чи буде вона

працювати у сфері підприємництва або в іншій сфері економічної діяльності,

передбачає розвиток підприємницької компетентності в учнів на всіх етапах
*

навчання у закладі середньої освіти.

Проблема розвитку підприємницької компетентності є актуальною для 

усіх високорозвинених країн світу, оскільки орієнтація їхньої системи освіти на 

підприємництво і бізнес розглядається як підгрунтя для економічного 

процвітання демократичного суспільства, що базується на державній підтримці 

започаткування підприємництва, малого бізнесу і приватної власності.

Значний інтерес для вітчизняної освіти представляє й американський 

досвід, оскільки Сполучені Щтати Америки -  країна зі сталими традиціями 

демократії, захисту свобод і прав людини, у якій законодавчо -  на державному 

рівні підтримується й захищається приватна власність, індивідуальна 

діяльність, ініціативний спосіб життя і загальногромадянський дух



підприємництва та здійснюється ефективна підготовка населення до 

самостійної підприємницької діяльності.

Актуальність проблеми, її недостатня наукова розробленість зумовили 
вибір теми нашого дослідження.

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі теоретичного аналізу 

досліджуваної проблеми обґрунтувати сучасні тенденції та особливості 

організаційно-методичного забезпечення розвитку підприємницької 

компетентності в учнів середніх шкіл СІЛА й узагальнити перспективи 

впровадження прогресивного американського досвіду в практику шкільництва 
України.

Дозвольте не зупинятися на складових наукового апарату, а перейти до 
розгляду результатів дослідження.

Відповідно до першого завдання з’ясовано стан дослідженості проблеми

розвитку підприємницької компетентності учнів в педагогічній теорії і

виховній практиці. Унаслідок проведеного історіографічного та структурного

аналізу з’ясовано, що підприємливість і розвиток підприємницької

компетентності в учнів були предметом досліджень окремих як зарубіжних, так

і вітчизняних науковців, серед яких виділяємо праці, які розкривають
*

підприємницьку компетентність, як наукову категорію; роботи присвячені 

методиці формування підприємницької компетентності учнів; дослідження, ІЦО 

аналізують програми, спрямовані на розвиток підприємницької компетентності 

учнів середніх шкіл США; дисертаційні роботи з проблем підприємництва і 

формування підприємницької компетентності, що захищені в Україні.

Розкрито сутність ключових понять дослідження, надано їх 

характеристику. На основі узагальнення основного змісту наведених понять під 

розвитком підприємницької компетентності розуміємо процес і результат 

освіти, що передбачає оволодіння учнями знаннями і навичками щодо 

створення та розширення власного підприємства, уміннями критично 

осмислювати і використовувати різноманітну інформацію, здатністю 

співвідносити свої потреби і економічні інтереси із сучасними потребами



ринку, можливістю успішно вирішувати проблеми в різних сферах 

життєдіяльності, наявністю творчого підходу до справи, певних лідерських 

якостей, що сприятиме успішному працевлаштуванню та принесе внесок в 
економічне процвітання країни.

Проаналізовано різноманітні американські освітні програми 

підприємництва для учнівської молоді, які розробляються відповідно до 

концептуально-нормативних положень і Національних стандартів змісту 

підприємницької освіти США.

За другим завданням визначено та охарактеризовано змістове та 

методичне забезпечення процесу формування підприємницької компетентності 

в учнів середніх шкіл США. З’ясовано, що у середніх школах США розвиток 

підприємницької компетентності учнів здійснюється через зміст навчальних 

програм шкільних дисциплін переважно суспільного спрямування, оскільки 

підприємництво та бізнес існують і розвиваються тільки у суспільстві. 

Проаналізовано змістову складову підприємницької освіти, створену га 

використану окремими штатами із опорою або без опори на «Національні 

стандарти бізнес-освіти» та «Національні стандарти фінансової грамотності» як 

першоджерела, що закладають основи підприємницької компетентності учнів 

середніх шкіл США.

У шкільній освіті США використовують різноманітні: форми, методи і 

засоби формування підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл.

Відповідно до третього завдання розроблено авторську структурно- 

функціональну модель формування підприємницької компетентності учнів 

середніх шкіл США, що охоплює: цілі (формування економічно грамотних 

громадян, здатних встановлювати, розвивати та підтримувати підприємництво), 

сукупність завдань; етапи (І. Базовий, II. Функціональний, III. Творчий),
V-

критерії (ціннісної орієнтації, пізнавального ресурсу, практичного досвіду) і 

рівні сформованості цього особистісного утворення (непродуктивний, 

ситуаційно-продуктивний, продуктивний), що надає можливість ефективної



адаптації американських освітніх програм для застосування в українських 

школах.

За четвертим завданням здійснено моніторинг розвитку підприємницької 

компетентності в учнів України та США за трьома основними критеріями: 

ціннісної орієнтації, пізнавального ресурсу та практичного досвіду, який дав 

підстави стверджувати, що американські школярі мають кращу обізнаність 

щодо ведення підприємницької діяльності, активніше випробовують себе у 

професії підприємця, ніж українські учні.

Обґрунтовано сучасні тенденції розвитку підприємницької 

компетентності в учнів середніх шкіл США, до яких ми відносимо: активна 

позиція держави щодо модернізації системи підприємницької освіти; 

упровадження сучасних комплексних програм у галузі підприємництва; 

залучення до безпосередньої підприємницької діяльності учнів державних та 

громадських організацій; співробітництво підприємців із закладами середньої 

освіти; довготривале спостереження за становленням і розвитком особистості 

школяра та урахування індивідуальних інтересів, нахилів, здібностей молоді; 

введення спеціальних предметів, що ознайомлюють учнів із основами 

сучасного виробництва; використання різноманітних активних та 

інтерактивних форм і методів розвитку підприємницької компетентності 

учнівської молоді; ґрунтовне інформаційно-методичне забезпечення процесу 

формування підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл; надання 

фінансової підтримки та створення значної кількості робочих місць з 

невисокою заробітною платою для учнівської молоді для набуття досвіду 

підприємницької діяльності.

Розроблено рекомендації щодо використання позитивного досвіду США в 

закладах середньої освіти України на державному, регіональному місцевому 

рівнях.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів наукової проблеми. 

Подальшого вивчення потребують питання розвитку підприємницької 

компетентності студентів у закладах вищої освіти зарубіжжя. Рекомендовано



використання прогресивного американського досвіду розвитку 

підприємницької компетентності учнів у освітньому процесі вітчизняних шкіл 

на державному, регіональному, місцевому рівнях. Дякую за увагу!

Головуюча: Які будуть запитання до Вікторії Олександрівни?

Кірдан О. Л. -  доктор педагогічних наук, професор: У виступі Ви 

зазначаєте, що у шкільній освіті США використовують різноманітні: форми, 

методи розвитку підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл. Які ж 

існують форми і методи розвитку підприємницької компетентності в учнів 
середніх шкіл США?

Сліпенко В. О.: Дякую за запитання. У американській системі освіти 

існує їх значне розмаїття. Провідними формами є: уроки, лекції, семінари, 

практичні заняття, консультації, практика «Робоча тінь», майстер-класи, 

тренінги; організація міні-підприємств, міні-банків, самостійної роботи, 

наставництва, підробітку, шкільних майстерень, гуртків, суспільно корисної 

праці, дозвілля, випуску шкільної газети, свята «День підприємництва», 

екскурсій на виробництво; відвідування виставок, тижнів «Молодого 

підприємця»; робота з батьками; тестування й анкетування та ін. Своєю чергою, 

провідними методами є: метод прикладу, розігрування різних ситуацій ділового 

спілкування, частково-пошукоізий, проектів, взаємонавчання в групах, 

проблемний, розмовний, ігровий, стимуляції та ін., вони є зручним і 

нескладним інструментарієм, що дозволяє учням принаймні опанувати 

сучасними знаннями, навичками та установками економічного характеру.

Головуюча: Які будуть запитання до Вікторії Олександрівни?

Бялик О. В. -  доктор педагогічних наук, професор: Які методи Ви 

використовували для досягнення поставленої мети дослідження?

Сліпенко В. О.: Дякую за запитання. Для досягнення поставленої мети 

дослідження нами було використано низку методів, з-поміж яких: теоретичні 

методи: пошуково-бібліографічний метод, що дозволив нам проаналізувати та 

узагальнити психолого-педагогічну літературу з проблеми дослідження: 

контент-аналіз з метою визначення та уточнення поняття «підприємницька



компетентність», вивчення законодавчої бази у галузі підприємництва та 

шкільної документації, аналіз і узагальнення передового педагогічного досвіду 

розвитку підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл США; 

проблемно-порівняльний, завдяки якому ми з’ясували можливості 

впровадження американської системи підприємницької освіти в українській 

освітньо-виховній практиці; емпіричні методи: метод моделювання з метою 

обґрунтування та розробки моделі формування підприємницької 

компетентності в учнів середніх шкіл США; цілеспрямоване спостереження, 

тестування, бесіда -  для моніторингу сформованості підприємницької 

компетентності в учнів закладів середньої освіти.

Головуюча: Які будуть запитання до Вікторії Олександрівни?

Ткачук М. М. -  кандидат педагогічних наук, доцент: Який об’єкт та 

предмет Вашого дослідження?

Сліпенко В. О.: Дякую за запитання. Об’єктом нашого дослідження є 

теорія і практика розвитку підприємницької компетентності в учнів середніх 

шкіл США. Предмет дослідження -  зміст, організаційно-методичне 

забезпечення розвитку підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл 
США.

Головуюча: Які будуть запитання до Вікторії Олександрівни?

Безлюдна Н. В. -  кандидат педагогічних наук, доцент: Яка джерельна 

база Вашого дослідження?

Сліпенко В. О.: Дякую за запитання. На різних етапах наукового пошуку 

ми опрацювали 281 джерел, серед яких 182 англомовних, зокрема: офіційні 

міжнародні документи, Департаменту освіти США, Міністерства освіти і науки 

України, Постанови уряду США та громадських комісій з питань освіти, базові 

навчальні програми; науковий доробок українських та зарубіжних (у тому числі 

американських) учених, які займаються проблемою розвитку підприємницької 

компетентності в учнів; матеріали українських та зарубіжних (у тому числі 

американських) періодичних видань; аналітичні матеріали та електронні бази 

даних національних міжнародних неурядових організацій, що сприяють



розвитку підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл США; 

документи й матеріали з фондів Бібліотеки Конгресу США, департаментів 

деяких штатів, Науково-педагогічної бібліотеки імені В. Сухомлинського, 

Національної наукової бібліотеки України імені В. Вернадського тощо; 

матеріали національних і міжнародних конференцій, інформаційні ресурси 

мережі Інтернет.

Головуюча: Які ще будуть запитання до Вікторії Олександрівни?

Коблик В. О. -  кандидат педагогічних наук, викладач: У чому полягає 

наукова новизна Вашого дослідження?

Сліпенко В. О.: Дякую за запитання. У нашій дисертаційній роботі 

вперше обґрунтовано сучасні тенденції розвитку підприємницької 

компетентності в учнів середніх шкіл США; проаналізовано змістове 

наповнення підприємницької освіти у середніх навчальних закладах США; 

подальшого розвитку набули провідні форми, методи та засоби формування 

підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл США; розроблено 

структурно-функціональну модель формування підприємницької 

компетентності учнів середніх шкіл США, окреслено рекомендації щодо 

використання позитивного американського досвіду в українській освітньо- 

виховній практиці на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Головуюча: Які ще будуть запитання до Вікторії Олександрівни?

Гагарін М. І. -  кандидат педагогічних наук, доцент: Яке практичне 
значення Вашого дослідження?

Сліпенко В. О.: Дякую за Ваше запитання. Практичне значення 

отриманих результатів дослідження полягає в тому, що викладені основні 

положення та рекомендації щодо можливості використання елементів 

прогресивного американського, досвіду можуть застосовуватися в освітній 

системі України, при написанні підручників, посібників, методичних 

рекомендацій для студентів, аспірантів, педагогів, науковців з порівняльної 

педагогіки. Американський досвід розвитку підприємницької компетентності в 

учнів стане в нагоді керівникам закладів середньої освіти, класним керівникам



та вихователям. Матеріали роботи також можуть збагатити зміст навчальних 

дисциплін «Економіка» та «Фінансова грамотність», використовуватися у 

розробці нових і оновленні наявних навчальних програм закладів середньої 
освіти України.

Головуюча: Які ще будуть запитання до Вікторії Олександрівни?

Ткачук Л. В. -  кандидат педагогічних наук, доцент: Чи існують 

розбіжності в трактуванні вітчизняними та зарубіжними науковцями поняття 

«підприємницька компетентність»?

Сліпенко В. О.: Дякую за запитання. Варто підкреслити, що при 

здійсненні аналізу сутності ключових понять дослідження ми не виявили 

суттєвих розбіжностей в їх трактуванні вітчизняними та зарубіжними 

науковцями. Тому, у результаті теоретичного аналізу як вітчизняних, так і 

зарубіжних наукових джерел у нашому дослідженні ми притримуємось 

трактування підприємницької компетентності -  як поєднання знань, умінь, 

навичок щодо ведення підприємницької діяльності, набуття відповідного 

практичного досвіду, спроможність втілювати свої творчі ідеї в життя з метою 

самореалізації та отримання прибутку.

Головуюча: Які ще будуть запитання до Вікторії Олександрівни?

Савченко Н. В. -  кандидат педагогічних наук, старший викладач: Що 

показав здійснений Вами моніторинг стану сформованості підприємницької 
компетентності в учнів закладів середньої освіти США та України?

Сліпенко В. О.: Дякую за запитання. Здійснений моніторинг стану 

сформованості підприємницької компетентності в учнів закладів середньої 

освіти США та України демонструє деяку перевагу американських 

старшокласників за кожним із запропонованих нами критеріями (ціннісної 

орієнтації, пізнавального ресурсу і практичного досвіду) та рівнями. Приміром, 

різниця у вияві продуктивного рівня сформованості підприємницької 

компетентності між американськими й українськими старшокласниками -  

42,5 % на користь старшокласників середніх шкіл США. Ситуаційно- 

продуктивний рівень має близькі показники 31,8% у США і 29,6- в Україні.



Старшокласники українських шкіл мають певну мотивацію до підприємницької 

діяльності, проте у них не достатньо знань і практичного досвіду до її 

здійснення. Цілком очевидно, що в українських учнів старших класів явно 
виражений непродуктивний рівень сформованості підприємницької 

компетентності -  52,2 %.

Головуюча: Які ще будуть запитання до Вікторії Олександрівни?

Бойченко В. В. -  кандидат педагогічних наук, доцент: Чи виявили Ви 

недоліки розвитку підприємницької компетентності учнів середніх шкіл в 

Україні?
Сліпенко В. О.: Дякую за запитання. Так, порівняння досвіду розвитку 

цього новоутворення особистості в України та США свідчить про проблеми у 

вітчизняній підприємницькій освіті, а саме: відсутність оновлених стандартів, 

за якими розвивається підприємницька компетентність учнів; недостатньо 

розроблений зміст підприємницької освіти, що представлений інтегрованими 

курсами та окремими дисциплінами; низький рівень інформаційного 

забезпечення у школах; відсутність діагностувальної методики для визначення 

рівнів сформованості підприємницької компетентності учнів; відсутні 

можливості для проходження учнями старших класів виробничої практики і 

дієвого взаємозв’язку між закладами середньої освіти і бізнесовими 

структурами та підприємствами; не розроблено цілісної моделі формування 

підприємницької компетентності в учнів закладів середньої освіти України.

Осадченко І. І. -  доктор педагогічних наук, професор: У вашому 

виступі Ви вказуєте, що проаналізували змістову складову підприємницької 

освіти. Чим же представлений зміст підприємницької освіти у середніх 

навчальних закладах США?

Сліпенко В. О.: Дяку уз за запитання. Зміст підприємницької освіти у 

середніх навчальних закладах США представлений: національними 

стандартами, стандартами розробленими на рівні окремих штатів, навчальними 

програмами та курсами, що створені та використовуються окремими штатами з



опорою або без опори на «Національні стандарти бізнес-освіти» та 

«Національні стандарти фінансової грамотності».

Головуюча: Хто ще бажає взяти участь в обговоренні дисертаційної 
роботи? Немає.

Слово надається науковому керівнику, доктору педагогічних наук, 

професору, завідувачу кафедри педагогіки і освітнього менеджменту -  

Кобернику Олександру Миколайовичу.
Коберник Олександр Миколайович -  доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри педагогіки і освітнього менеджменту.

Шановні рецензенти, шановні члени кафедри, шановні присутні!

Здобувач В. О. Сліпенко у повному обсязі та своєчасно виконала 

індивідуальний навчальний план (обов’язкові навчальні дисципліни, 

дисципліни вільного вибору, практична підготовка), вчасно склала всі 

передбачені індивідуальним планом роботи екзамени та заліки, пройшла 

виробничу практику. Дисертантка відповідально ставилася до навчання в 

аспірантурі і написання наукової роботи, про результати якої систематично 

доповідала на засіданнях кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.

Дисертаційна робота В. О. Сліпенко виконана в галузі порівняльної 

педагогіки і стосується проблеми розвитку підприємницької компетентності в 

учнів середніх шкіл США. Тема дослідження є складовою наукової теми 

Лабораторії педагогічної компаративістики Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини «Інноваційний потенціал 

порівняльно-педагогічних досліджень для розвитку освіти в Україні» 

(державний реєстраційний номер 011 Ш009200).

Дисертанткою достатньо точно й взаємообумовлено визначено науковий 

апарат дослідження. Слід відзначити ретельний аналіз дисертанткою 

вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, в тому числі американських, які 

стосуються економічної освіти учнів та формування у них підприємницької

компетентності.



Заслуговує на увагу список опрацьованих джерел (281 найменувань, у 

тому числі 182 -  англомовних), значні за обсягом додатки, що засвідчує 

наполегливу, копітку працю дисертанта. За час роботи над кандидатською 

дисертацією В. О. Сліпенко виявила похвальну наполегливість, 

цілеспрямованість та кращі риси педагога-дослідника: здатність до глибокого і 

всебічного аналізу педагогічних явищ і процесів, широку обізнаність, високу 

ерудицію в галузі порівняльної педагогіки та грунтовні знання англійської 

мови, що дало їй змогу працювати безпосередньо із американською 
літературою і документами.

Дисертанткою проведена певна дослідницька діяльність, яка стосувалася 

моніторингу сформованості в учнів американських і вітчизняних шкіл 

підприємницької компетентності та визначення на цій основі практичних 

рекомендацій щодо використання американського досвіду в школах України.

Робота виконана цілком самостійно, містить науково обґрунтовані 

результати, лаконічні й змістовні висновки, які відображають наукову зрілість 

аспіранта. Все це дає підстави стверджувати, що під час навчання в аспірантурі 

і підготовки дисертаційної роботи В. О. Сліпенко виявила високий рівень 

наукової підготовки, доброчесності, відповідальності і коректності.

Головуюча: Розпочинаємо обговорення дисертації. До слова

запрошується рецензент -  доктор педагогічних наук, професор кафедри 

іноземних мов Безлюдна Віта Валеріївна.

Безлюдна Віта Валеріївна -  доктор педагогічних наук, доцент: 
Шановні члени кафедри, присутні!

Вектор сучасної стратегії України спрямований на подальший розвиток 

національної системи освіти шляхом адаптації, трансформації та інтеграції в 

європейське і світове освітній співтовариства. У цьому сенсі інноватика 

окресленої проблематики полягає у вивченні досвіду підприємницької 

компетентності в учнів середніх шкіл США, країни яка по праву претендує на 

системний розгляд і впровадження в український освітній простір.



Тому виправданим є звернення В. О. Сліпенко до вивчення та 

узагальнення американського досвіду щодо розвитку підприємницької 

компетентності в учнів середніх шкіл, оскільки вивчення і врахування 

специфіки зарубіжного досвіду може стати важливим джерелом всебічного 

осмислення й творчого використання його інноваційних ідей у розбудові 

педагогічної освіти в Україні. У дисертації переконливо обгрунтовано вибір 

теми наукового пошуку, визначено об‘єкт, предмет та дослідження, його 

задання, які спрямовані на розв’язання виявлених автором суперечностей, 

застосовано адекватні взаємопов'язані методи дослідження. Наукознавчі 

складники дослідницького корпусу визначені чітко і грамотно.

До заслуг В. О. Сліпенко варто віднести науково обгрунтоване й вдале 

формулювання основних ключових позицій роботи: коректно сформульовано 

мету, завдання, об’єкт, предмет щодо теми дослідження, не викликають 

сумнівів методи дослідження, а її науково-дослідницький рівень забезпечив 

належну реалізацію цих позицій та визначив вірогідність отримання надійних 
результатів.

Варто відзначити, що дисертаційне дослідження є складовою наукової 

теми Лабораторії педагогічної компаративістики «Інноваційний потенціал 

порівняльно-педагогічних досліджень для розвитку освіти в Україні» 

(державний реєстраційний номер 011Ш009200) Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. Тему дисертації затверджено 

вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини (протокол № 5 від 25.10.2016 р.) та узгоджено у Міжвідомчій раді з 

координації наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАГІН 
України (протокол № 7 від 29.1 1.2016 р.).

До позитивних моментів дисертаційного дослідження слід віднести 

грунтовний аналіз широкої джерельної бази (281 джерело, з-поміж яких 182 

англомовних), зокрема офіційних міжнародних документів, нормативних 

документів уряду США та громадських комісій з питань освіти, базових 

навчальних програм, аналітичних матеріалів та електронних баз даних



національних міжнародних неурядових організацій тощо, що сприяють 

розвитку підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл США.

Беззаперечною заслугою дисертантки є те, що компаративне осмислення
піднятої наукової проблеми дало змогу В. О. Сліпенко вдало розкрити у

першому розділі «Теоретичні основи розвитку підприємницької компетентності

в учнів середніх шкіл США» стан розробленості проблеми, проаналізувати

сутність ключових понять дослідження та концептуально-нормативні

положення підприємницької компетентності учнів середніх шкіл США, у

другому розділі «Змістово-методичне забезпечення процесу розвитку

підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл США» - розкрити

зміст, форми і методи підприємницької освіти у середніх навчальних закладах

США, розробити структурно-функціональну модель формування

підприємницької компетентності учнів середніх шкіл США, здійснити

моніторинг стану сформованості підприємницької компетентності в учнів

закладів середньої освіти США та України, що дало змогу окреслити

рекомендації використання позитивного американського досвіду в українській

освітньо-виховній практиці загальноосвітніх шкіл на державному,
регіональному та місцевому рівнях.

*

Здобувачкою проаналізовано змістове наповнення підприємницької 

освіти (стандарти, курси, програми) у середніх навчальних закладах США, що 

створені та використовуються окремими штатами із опорою або без опори на 

«Національні стандарти бізнес-освіти» та «Національні стандарти фінансової 

грамотності». Особливого схвалення заслуговує розроблена дисертанткою 

структурно-функціональна модель формування підприємницької 

компетентності учнів середніх шкіл США, яка включає: мету, завдання, зміст, 

етапи, форми і методи, критерії діагностування та результат даного процесу, 

забезпечуючи тим самим можливість ефективної адаптації американських 

освітніх програм для застосування в українських школах

Важливим результатом наукового пошуку В. О. Сліпенко, що дає 

можливість вникнути в суть розвитку підприємницької компетентності в учнів



середніх шкіл США і актуалізувати його в умовах сучасної України, є 

здійснений моніторинг стану сформованості підприємницької компетентності в 
учнів закладів середньої освіти США та України, що дало змогу дисертантці 

окреслити рекомендації використання позитивного американського досвіду в 

українській освітньо-виховній практиці на державному, регіональному та 
місцевому рівнях.

Дисертаційне дослідження має безперечне практичне значення, оскільки 

викладені основні положення та рекомендації щодо можливості використання 

елементів прогресивного американського досвіду можуть застосовуватися у 

процесі модернізації освітньої системи України, при написанні підручників, 

посібників, методичних рекомендацій для студентів, аспірантів, педагогів, 

науковців з порівняльної педагогіки. Матеріали роботи можуть збагатити зміст 

навчальних дисциплін «Економіка» та «Фінансова грамотність», 

використовуватися у розробці нових і оновленні наявних навчальних програм 
закладів середньої освіти України.

Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено у 20 

публікаціях (із них 18 одноосібні), з-поміж яких: 6 статей (із них 5 - у  фахових 

виданнях України, 1 -  у зарубіжному періодичному науковому виданні); 14 

тез -  у збірниках матеріалів міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 
конференцій.

Структура роботи чітко вибудована і відповідає загальним вимогам до 

кандидатських дисертацій. Розділи і параграфи містять вдало сформульовані 

висновки, які корелюють із завданнями дослідження.

Загалом позитивно оцінюючи наукове і практичне значення отриманих 

дисертанткою результатів, відзначимо окремі дискусійні положення та 

висловимо деякі зауваження й побажання до змісту роботи:

1. Понятійно-термінологічне поле досліджуваної проблеми досить 

вичерпно розкрито у підрозділі 1.2. дисертаційного дослідження. Але, на наш 

погляд, такі терміни, як: «учні», «школа», теж потребують роз’яснення.



2. У п. 1.3. «Концептуально-нормативні положення і програми

формування підприємницької компетентності учнів середніх шкіл СІЛА» 

необхідно узгодити матеріал шляхом класифікації проаналізованих

дисертанткою програм. Наприклад, поділити їх за напрямами, мірою 

спрямованості на вирішення проблем формування підприємницької

компетентності учнів середніх шкіл США (загальні шкільні, позашкільні та ін.) 

і подати здійснену класифікацію як один із елементів наукової новизни.

3. Наступне зауваження пов’язане з попереднім. Вважаємо, що робота 

виграла б якби дисертантка здійснила класифікацію програм за критеріями: за 

віком -  шкільні; за напрямом діяльності -  виховні, профілактичні; за рівнем 

охоплення —регіональні, міжнародні тощо.

4. Ґрунтовно дисертантка у другому розділі (п. 2.2) розглядає форми, 

методи і засоби розвитку підприємницької компетентності учнів середніх шкіл. 

При цьому, на нашу думку, не приділено достатньо уваги педагогічним 

технологіям, що стало б цінним ресурсом для національної української школи.

5. Ми підтримуємо прагнення дисертантки цілісно та ґрунтовно 

вивчити змістовно-методичне забезпечення розвитку підприємницької 

компетентності учнів середніх шкіл США, але це призвело до суттєвого 

збільшення обсягу другого розділу дисертації. Виходячи з цього та керуючись 

важливістю розкриття у п. 2.4. не тільки нормативно-правової бази 

підприємницької компетентності учнів середніх шкіл України, а й методів, 

форм та засобів, вважаємо, що було б доцільно присвятити цьому питанню 

окремий розділ, представивши інформацію п. 2.4. у Розділі 3 (п. 3.1. і З.2.).

Проте висловлені зауваження і побажання не знижують загальної високої 

оцінки проведеного дослідження.

Основні результати дослідження висвітлено у достатній кількості 

наукових праць авторки. На основі аналізу змісту публікацій В. О. Сліпенко 

можна констатувати, що наукові положення, висновки та рекомендації, які було 

отримано в результаті проведеного дослідження, у друкованих працях

викладено достатньо повно.



Аналіз дисертації та опублікованих праць дає підстави для висновку про 

те, що дисертація Сліпенко Вікторії Олександрівни «Розвиток підприємницької 

компетентності в учнів середніх шкіл США є завершеною, самостійно 

виконаною науковою працею, що має вагоме теоретичне і прикладне значення, 

заслуговує позитивної оцінки, відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і 

науки України №40 від 12 січня 2017 р. (зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України від 03 лютого 2017 р. за № 155/30023) та пгі. 9-18 «Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» 

(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 

167) і може бути рекомендована до захисту у спеціалізованій раді зі 

спеціальності 011 -  освітні, педагогічні науки.

Головуюча: слово для відповіді на зауваження рецензента надається 

Сліпенко Вікторії Олександрівні.

Сліпенко В. О.: Вельмишановна Віта Валеріївна! Щиро дякуємо за 

наукову увагу до нашої роботи. Дозвольте висловити деякі міркування 

стосовно зауважень.

Щодо другого та третього зауважень, при вивчення нами різних 

американських підприємницьких програм формування підприємницької 

компетентності учнів середніх шкіл ми не виявили характерних ознак чи можна 

їх класифікували як шкільні для відповідного віку учнів, чи за напрямом 

діяльності як виховні та профілактичні.

У відповіді на п’яте зауваження, що стосується методів, форм і засобів 

розвитку підприємницької компетентності учнів середніх шкіл України то 

пояснимо у нашій дисертаційній роботі ми не розглядали їх, оскільки вважаємо 

що цьому питанню можна присвятити окреме дослідження. Із рештою 

зауважень ми погоджуємось |  обов’язково врахуємо у нашій подальшій 

науковій роботі.

Головуюча: До слова запрошується рецензент -  доктор педагогічних 

наук, професор Білецька Ірина Олександрівна.



Білецька Ірина Олександрівна — доктор педагогічних наук, 
професор:

На сучасному етапі розвитку українського суспільства структурна 

перебудова і ринкові реформи економіки детермінують необхідність 

подальшого розвитку підприємництва. З огляду на це постає необхідність 

формування нового підростаючого покоління, яке буде економічно грамотним, 

зможе розвивати ринкові відносини у країні, розпізнавати нові бізнес- 

можливості й бути достатньо компетентним для їх успішної реалізації. Тому 

стратегічним питанням розвитку держави, що й відображено у Концепції «Нова 

українська школа» та Законі України «Про освіту», є підготовка молоді до 

життя і підприємницької діяльності. Вирішення цих завдань спонукає 

педагогів-науковців до ґрунтовного вивчення і пошуку шляхів розвитку 

підприємницької компетентності учнів закладів середньої освіти.

З огляду на це на особливу увагу заслуговують наукові пошуки у сфері 

порівняльної педагогіки, основною метою яких є синтез та аналіз передових 

ідей зарубіжного досвіду та обґрунтування шляхів його впровадження у 

практику вітчизняних освітніх установ. У цьому контексті дисертаційна робота 

Сліпенко Вікторії Олександрівни «Розвиток підприємницької компетентності в 

учнів середніх шкіл США» стане вагомим та своєчасним внеском у 

вдосконалення системи підприємницької освіти учнів закладів загальної 

середньої освіти України. Адже Сполучені Штати Америки мають достатньо 

розвинену систему підприємницької освіти з потужним методологічним і 

технологічним потенціалом, розробленими програмами, формами і методами 

розвитку підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл.

На основі ґрунтовного вивчення наукових українських та зарубіжних 

джерел, дисертантка переконливо доводить, що зазначена проблема не була 

предметом спеціального науково-педагогічного пошуку і підкреслює 

необхідність її дослідження. Саме тому звернення Сліпенко В. О. до питань 

розвитку системи підприємницької освіти США, з’ясування досвіду 

американських спеціалістів у цій сфері, дослідження особливостей організації



системи підприємницької освіти у цій країні та можливостей упровадження 

позитивного американського досвіду у практику навчальних закладів України є 
вельми актуальним.

Якщо вести мову про структуру дисертації, то вона науково доцільна, 

концептуально виправдана і презентована вступом, двома розділами, 

висновками до розділів, загальними висновками, списком використаних 

джерел, у якому широко представлені американські першоджерела, та 
додатками.

Критичний аналіз стану розробленості проблеми розвитку 

підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл США у вітчизняній та 

зарубіжній педагогічній науці дозволив дисертантці окреслити коло питань, які 

поки що не знайшли наукового розв’язання, що й дало їй можливість чітко 

визначити теоретико-методологічні засади дослідження, правильно 

сформулювати його мету, завдання, об’єкт та предмет.

Необхідно відзначити глибокий теоретичний аналіз автором 

дисертаційної роботи американських нормативних документів, актів та 

програм, що досить важливо для дослідження ступеня відповідності якісного 

рівня підприємницької освіти законодавчо прийнятим вимогам. Нею також 

виокремлено низку неурядових організацій, що сприяють розвитку 

підприємницькою компетентності учнів середніх шкіл СПІА.

Всебічне, грунтовне вивчення змістово-методичного забезпечення 

процесу розвитку підприємницькою компетентності учнів середніх шкіл СІІІА, 

дало дисертантці можливість стверджувати, що із опорою або без опори на 

«Національні стандарти бізнес-освіги» та «Національні стандарти фінансової 

грамотності» розробляються навчальні програми, курси для американських 

закладів середньої освіти, у яких зазначена змістова сторона досліджуваного 

феномена. Нею також виявлено, що розвиток підприємницької компетентності 

учнів здійснюється у ході реалізації змісту навчальних програм шкільних 

дисциплін переважно суспільного спрямування, оскільки підприємництво і 

бізнес існують і розвиваються тільки у суспільстві.



Значне місце у науковому пошуку Сліпенко В. О. приділено 

характеристиці провідних форм і методів формування підприємницької 

компетентності учнів середніх шкіл США, які є, як зазначає дисертантка, 

зручним і нескладним інструментарієм, що дозволяє школярам опанувати 

сучасними знаннями, навичками та установками економічного характеру. 

Зокрема, серед форм досить цікавими є практика «Робоча тінь», організація 

міні-підприємств, міні-банків, підробітку, ярмарків-розпродажей.

Досить вагомим результатом дисертаційного дослідження є розроблена і 

схарактеризована Вікторією Олександрівною структурно-функціональна 

модель формування підприємницької компетентності учнів середніх шкіл 

США, яка включає мету, завдання, зміст, етапи, форми і методи, критерії 

діагностування та результат цього процесу, забезпечуючи тим самим 

можливість ефективної адаптації американських програм для застосування в 

українських школах. Вона охоплює чотири блоки: цільовий, змістовий, 

організаційно-діяльнісний і оціночно-результативний.

Безперечним є практичне значення роботи, що полягає у можливості 

творчого використання американського досвіду організації підприємницької 

освіти у практичній реалізації завдань підприємницької освіти України; у 

розробці рекомендацій щодо оновлення, удосконалення системи 

підприємницької освіти нашої країни на державному, регіональному та 
місцевому рівнях.

Вірогідність наукових положень, що наведені у дисертації, обумовлені 

достатньо чіткою постановкою та комплексним підходом до вирішення завдань 

дослідження, методологічною обґрунтованістю його вихідних положень, 

вивченням автором особливостей роботи американських освітніх установ, а 

також обгрунтуванням позитивних результатів досвіду цих закладів та 

коректним опрацюванням отриманих даних, їх якісною інтерпретацією.

Позитивно оцінюючи в загальному дисертаційне дослідження 

Сліпенко В. О., необхідно зупинитися на моментах, які носять рекомендаційний 

та дискусійний характер:



1. У п. 1.1 досить побіжно проаналізована третя група наукових 

досліджень, що стосуються проблеми, яку піднімає автор.

2. У п. 1.2, на нашу думку, при здійсненні аналізу сутності ключових 

понять дослідження, варто було б вказати, чи існують розбіжності в їх 

трактуванні вітчизняними та зарубіжними науковцями.

3. Доцільним у дисертації, як компаративному дослідженні, було б, на 

нашу думку, визначення не лише загальних тенденцій розвитку 

підприємницької компетентності учнів середніх шкіл США, а й України, 

з’ясування спільних та відмінних ознак з метою отримання відомостей про 

ступінь готовності використання американського досвіду в українській 
педагогічній теорії та практиці.

4. Деякі положення роботи носять суто декларативний характер, 

відсутня критична думка автора щодо тих чи інших аспектів досліджуваної 
проблеми.

5. Робота не позбавлена деяких незначних мовних та мовленнєвих 
помилок та огріхів.

Варто зазначити, що зроблені зауваження суттєво не знижують наукової і 

практичної цінності здійсненого дослідження, яке є ґрунтовною працею, 

відзначається логічністю та послідовністю побудови, аргументованістю 

висновків, що характеризує Сліпенко В. О. як наполегливого і досить зрілого 

науковця, здатного осмислено підходити до дослідницьких завдань.

На підставі зазначеного вважаємо, що рецензоване дисертаційне 

дослідження Сліпенко В. О. «Розвиток підприємницької компетентності в 

учнів середніх шкіл США», є актуальною, самостійно виконаною, завершеною 

науковою працею, яка відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки 

України №40 від 12 січня 203 7 р. (зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України від 03 лютого 2017 р. за № 155/30023) та пп. 9-18 «Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» 

(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р.



№ 167) і може бути рекомендована до захисту у спеціалізованій раді зі 
спеціальності 011 — освітні, педагогічні науки.

Головуюча: слово для відповіді на зауваження рецензента надається 
Сліпенко Вікторії Олександрівні.

Сліпенко В. О.: Вельмишановна Ірина Олександрівна! Щиро дякуємо за 

наукову увагу до нашої роботи та зроблені зауваження, дозвольте висловити 
певні пояснення.

Стосовно першого зауваження то третю групу наукових досліджень а 

саме: онлайн-ресурси: веб сайти неурядових організацій, а також ті, що містять 

програми, спрямовані на розвиток підприємницької компетентності учнів 

середніх шкіл США, детально нами проаналізовано у підрозділі 1.3. що і має 

назву «Концептуально-нормативні положення і програми формування 

підприємницької компетентності учнів середніх шкіл США».

Щодо другого зауваження, то при здійсненні аналізу сутності ключових 

понять дослідження ми не виявили суттєвих розбіжностей в їх трактуванні 

вітчизняними та зарубіжними науковцями. З рештою зауважень ми 

погоджуємося та обов’язково врахуємо у нашій подальшій науковій роботі.

Головуюча: Які ще будуть зауваження, побажання? Немає.

Головуюча: Була внесена пропозиція рекомендувати дисертацію 

Сліпенко Вікторії Олександрівни на тему: «Розвиток підприємницької 
компетентності в учнів середніх шкіл США» до захисту в разовій 
спеціалізованій вченій раді.

Ця пропозиція ставиться на голосування. Голосують члени кафедри. Хто 

за таку пропозицію? Хто проти? Хто утримався?

Результати голосування: «за» -  16, «проти» -  0, «утримались» -  0.

Ухвалили: На підставі обговорення дисертаційного дослідження 

Сліпенко Вікторії Олександрівни «Розвиток підприємницької компетентності в 

учнів середніх шкіл США» за спеціальності 01 1 -  освітні, педагогічні науки 

затвердити такий висновок кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.



висновок
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

результатів дисертації

Дисертація Сліпенко Вікторії Олександрівни на гему: «Розвиток 

підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл СІІІА» є самостійним 

науковим дослідженням і відповідає вимогам до написання дисертацій, які 

подаються на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 

011 -  освітні, педагогічні науки.

Тема дослідження є складовою наукової теми Лабораторії педагогічної 

компаративістики «Інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних 

досліджень для розвитку освіти в Україні» (державний реєстраційний номер 

011Ш009200) Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Тему дисертації затверджено вченою радою Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 5 від 

25.10.2016 р.) та узгоджено у Міжвідомчій раді з координації наукових 

досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України (протокол 

№7 від 29.11.2016 р.).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

-  вперше обґрунтовано сучасні тенденції розвитку підприємницької 

компетентності в учнів середніх шкіл СІІІА (активна позиція держави щодо 

модернізації системи підприємницької освіти; упровадження сучасних 

комплексних програм у галузі підприємництва; залучення до безпосередньої 

підприємницької діяльності учнів державних та громадських організацій; 

співробітництво підприємців А з закладами середньої освіти; довготривале 

спостереження за становленням і розвитком особистості школяра та урахування 

індивідуальних інтересів, нахилів, здібностей молоді; введення спеціальних 

предметів, що ознайомлюють учнів із основами сучасного виробництва; 

використання різноманітних активних та інтерактивних форм і методів



розвитку підприємницької компетентності учнівської молоді; ґрунтовне 

інформаційно-методичне забезпечення процесу формування підприємницької 

компетентності в учнів середніх шкіл; надання фінансової підтримки та 

створення значної кількості робочих місць з невисокою заробітною платою для 

учнівської молоді для набуття досвіду підприємницької діяльності);

-  проаналізовано змістове наповнення підприємницької освіти 

(стандарти, курси, програми) у середніх навчальних закладах США, що 

створені та використовуються окремими штатами з опорою або без опори на 

«Національні стандарти бізнес-освіти» та «Національні стандарти фінансової 
грамотності»;

-  подальшого розвитку набули провідні форми (уроки, семінари, 

консультації, практичні заняття, лекції, практика «Робоча тінь», майстер-класи, 

тренінги; організація міні-підприємств, міні-банків, самостійної роботи, 

наставництва, підробітку, шкільних майстерень, гуртків, суспільно корисної 

праці, дозвілля, випуску шкільної газети, свята «День підприємництва», 

ярмарків-розпродажей, екскурсій на виробництво; відвідування виставок, 

тижнів «Молодого підприємця»; роботу з батьками; тестування й анкетування), 

методи (проектів, прикладу, розігрування різних ситуацій ділового спілкування, 

моделювання, частково-пошуковий, взаємонавчання в групах, проблемний 

(кейс-стаді), ігровий, стимулювання) та засоби (технічні засоби навчання: 

екранні, звукові, екранно-звукові) формування підприємницької 
компетентності в учнів середніх шкіл США;

-  розроблено структурно-функціональну модель формування 

підприємницької компетентності учнів середніх шкіл США, яка включає: мету, 
завдання, зміст, етапи, форми і методи, критерії діагностування та результат 

цього процесу, забезпечуючи лим самим можливість ефективної адаптації 

американських освітніх програм для застосування в українських школах;

-  здійснено моніторинг стану сформованості підприємницької 

компетентності в учнів закладів середньої освіти США та України, окреслено 

рекомендації щодо використання позитивного американського досвіду в



українській освітньо-виховній практиці на державному, регіональному та 
місцевому рівнях.

-уточнено сутнісні характеристики понять підприємницька 
компетентність — поєднання знань, умінь, навичок щодо ведення 

підприємницької діяльності, набуття відповідного практичного досвіду, 

спроможність втілювати свої творчі ідеї в життя з метою самореалізації та 

отримання прибутку; розвиток підприємницької компетентності -  процес і 

результат освіти, що передбачає оволодіння учнями знаннями і навичками 

щодо створення та розширення власного підприємства, уміннями критично 

осмислювати і використовувати різноманітну інформацію, здатністю 

співвідносити свої потреби і економічні інтереси із сучасними потребами 

ринку, можливістю успішно вирішувати проблеми в різних сферах 

життєдіяльності, наявністю творчого підходу до справи, певних лідерських 

якостей, що сприятиме успішному працевлаштуванню та принесе внесок в 
економічне процвітання країни.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що викладені основні положення та рекомендації щодо можливості 

використання елементів прогресивного американського досвіду можуть 

застосовуватися у процесі модернізації освітньої системи України, при 

написанні підручників, посібників, методичних рекомендацій для студентів, 

аспірантів, педагогів, науковців з порівняльної педагогіки. Матеріали роботи 

можуть збагатити зміст навчальних дисциплін «Економіка» та «Фінансова 

грамотність», використовуватися у розробці нових і оновленні наявних 

навчальних програм закладів середньої освіти України. Американський досвід 

розвитку підприємницької компетентності в учнів стане в нагоді керівникам 

закладів середньої освіти, класщим керівникам та вихователям.

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Уманської 

загальоосвітньої школи І—III ступенів № 8 (довідка № 32 від 04.02.2020 р.), 

Уманського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 1-ІII 

ступенів № 7 -  колегіум» (довідка №01-21/35 від 28.02.2020 р.), Пулинської



загальоосвітньої школи І—III ступенів (довідка №35 від 03.03.2020 р.), 

Легедзинської загальноосвітньої школи І—III ступенів (довідка № 59 від

06.03.2020 р.), Жашківської спеціалізованої школи І—III ступенів (з 

поглибленим вивченням окремих предметів) (довідка № 01-28/124 від

02.06.2020 р.), Гайворонського міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату (довідка №01-16/53 від 14.05.2020 р.), Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (довідка № 847/01 від
15.05.2020 р.).

Апробація отриманих результатів дослідження здійснювалася на 

наукових та науково-практичних конференціях, форумах, семінарах, круглих 

столах різного рівня, зокрема: міжнародних -  «Сравнительная педагогика в 

условиях между народного сотрудничества и еврогіейской интеграции» 

(Брест, 2017), «Теорія і практика розвитку наукових знань» (Київ, 2017), 

«Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий 

контекст» (Умань, 2017), «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: 

варіативність моделей неперервної педагогічної освіти» (Київ, 2018), 

«Науковий та інноваційний потенціал сьогодення» (Ополе, Польша, 2018), 

«Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів 

іноземних мов» (Ніжин, 2018), «Інновації в сучасній освіті: український та 

світовий контекст» (Умань, 2018), «Освіта для XXI століття: виклики, 

проблеми, перспективи», присвяченій 95-1ій річниці Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка» (Суми, 2019), «Nowoczesna 

nauka: teoria і praktyka» (Катовіце, Польша, 2019), «Perspectives of science and 

éducation» (Нью-Йорк, США, 2019), «Science progress in European countries: new 

concepts and modem solutions» (Штудгард, Німеччина, 2019), «Інноваційні 

програми і проекти в психології, педагогіці, освіті» (Одеса, 2019); 

всеукраїнських -  «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій» (Дніпро 

2018), «Сучасна іншомовна освіта України та зарубіжжя: стан, виклики і 

перспективи» (Глухів, 2018); міжнародному круглому столі «Наука та 

інноватика: вітчизняний і світовий досвід» (Черкаси, 2019).



Результати дослідження обговорювалися і позитивно оцінювались на 

засіданнях кафедри педагогіки та освітнього менеджменту і Лабораторії 

педагогічної компаративістики Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини.

Публікації. Результати дослідження висвітлено у 20 публікаціях (із них 

18 одноосібні), з-поміж яких: 6 статей (із них 5 - у  фахових виданнях України, 

1 -  у зарубіжному періодичному науковому виданні); 14 тез -  у збірниках 

матеріалів міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.
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Рекомендацій дисертації до захисту з урахуванням наукової зрілості 
пошукувана.

Дисертація Сліпенко Вікторії Олександрівни «Розвиток 

підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл США» відповідає 

вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40 від 12 січня 2017 р. 

(зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03 лютого 2017 р. за 

№ 155/30023) та пп. 9-18 «Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії» (затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2019 р. № 167) є підтвердженням того, що її авторка 

оволоділа теорією та методикою наукового пошуку та проявила себе вмілим 
дослідником.

З урахуванням цього кафедра педагогіки та освітнього менеджменту 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

рекомендує завершене самостійне дослідження Сліпенко Вікторії

Олександрівни на тему: «Розвиток підприємницької компетентності в учнів 

середніх шкіл США» до захисту у разовій спеціалізованій раді на здобуття



ступеня вищої освіти доктора філософії зі спеціальності 011 -  освітні, 

педагогічні науки.

Ухвалили: за результатами голосування (за -  16, проти -  немає, 

утримались -  немає) рекомендувати дисертаційне дослідження Сліпенко 

Вікторії Олександрівни на тему: «Розвиток підприємницької компетентності в 

учнів середніх шкіл США» до захисту у разовій спеціалізованій раді на 

здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 01 1 -  освітні, педагогічні 

науки.

Головуюча на засіданні,
доктор педагогічних наук, професор

кафедри педагогіки та

Секретар Н. В. Дудник


