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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 США.

Всебічне, ґрунтовне вивчення змістово-методичного забезпечення 

процесу розвитку підприємницькою компетентності учнів середніх шкіл 

США, дало дисертантці можливість стверджувати, що із опорою або без 

опори на «Національні стандарти бізнес-освіти» 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 обґрунтуванням 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 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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