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Вектор сучасної стратегії України спрямований на подальший розвиток 

національної системи освіти шляхом адаптації, трансформації та інтеграції в 

європейське і світове освітні 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 обґрунтовано 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 обґрунтоване 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 

НАПН України (протокол № 7 від 29.11.2016 р.).

До позитивних моментів дисертаційного дослідження слід віднести 

ґрунтовний 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 СІЛА, 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 США» 
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 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.
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