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ВІДГУК
офіційного опонента

доктора педагогічних наук, професора 
Назаренко Галини Анатоліївни 

на дисертаційну роботу Сліпенко Вікторії Олександрівни
«Розвиток підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл СІНА», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
за спеціальністю!) 11 -  освітні, педагогічні науки

Актуальність теми дисертаційної роботи. Прагнення України до 
стійкого соціально-економічного розвитку підвищує суспільну значущість 
економічних (зокрема -  підприємницьких)знань для кожної людини- 
громадянина як передумови якісної та ефективної життєдіяльності в умовах 
становлення ринкової економіки. Саме тому вагомого значення нині набуває 
підприємницька освіта, головними завданнями якої є усвідомлення кожною 
особистістю цінності й переваги демократичного способу життя, вільного 
підприємництва та ринкової економіки; розвиток навичок активного та 
ініціативного суб’єкта економічної сфери життєдіяльності, самостійного 
прийняття життєво важливих рішень; виховання поваги до свобод, приватної 
власності та законів, відчуття відповідальності за свій власний економічний 
стан і долю всього суспільства.

У Концепції «Нова українська школа» підприємницьку компетентність 
включено до списку ключових компетентностей, якими мають оволодіти учні 
закладів середньої загальної освіти. У цьому стратегічному документі 
реформування освітньої галузі наголошується на необхідності формування у 
здобувачів освіти вміння генерувати нові ідеї та втілювати їх у життя з метою 
підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку 
суспільства і держави; вміння раціонально вести себе як споживач, ефективно 
використовувати індивідуальні заощадження, приймати доцільні рішення в 
економічній сфері суспільного життя.

Для підвищення якості вітчизняної підприємницької освіти непересічне 
значення має успішний досвід розвитку підприємницької компетентності учнів 
середніх шкіл високорозвинених країн світу, зокрема Сполучених Штатів 
Америки -  країни зі сталими традиціями державної підтримки й захисту 
приватної власності та ініціативного способу життя, здійснення ефективної 
підготовки населення до самостійної підприємницької діяльності.

У контексті проаналізованих тенденцій актуальність дисертаційної 
роботи Сліпенко В.О. є незаперечною та підтверджується виявленими 
дослідницею суперечностями, які характеризуються недостатнім рівнем 
використання вітчизняною практикою інноваційного потенціалу порівняльно-
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педагогічних досліджень з питань підприємницької освіти у зарубіжних 
країнах, зокрема США; обмеженою кількістю теоретичних і прикладних 
досліджень змісту, форм, методів та тенденцій підприємницької освіти у 
Сполучених Штатах Америки як потенціалу для розвитку української 
педагогічної теорії та практики у цьому аспекті.

Зв’язок роботи з науковими програми, темами, планами. Як засвідчив 
аналіз змісту дисертаційної роботи, виконаної у рамках 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 0111U009200), стрижневою ідеєю 
дослідження є обґрунтування сучасних тенденцій та особливостей 
організаційно-методичного забезпечення розвитку підприємницької 
компетентності в учнів середніх шкіл США, узагальнення перспектив 
упровадження прогресивного американського досвіду у практику шкільництва 
України.

Наукова новизна одержаних результатів. Реалізація спроектованого 
Сліпенко В.О. наукового пошуку обраної проблеми відображена у науковій 
новизні дослідження, яка полягає в обґрунтуванні таких тенденцій розвитку 
підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл США, як-от: активна 
позиція держави щодо модернізації системи підприємницької освіти; 
упровадження сучасних комплексних програм у галузі підприємництва; 
залучення учнів до безпосередньої підприємницької діяльності 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.

На основі уточнення сутнісних характеристик ключових понять 
дослідження («підприємницька компетентність» та «розвиток підприємницької 
компетентності») Сліпенко В. О. здійснено аналіз змісту стандартів, курсів, 
програм підприємницької освіти у середніх навчальних закладах США, а також 
актуалізовано провідні форми, методи та засоби формування підприємницької
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компетентності в учнів середніх шкіл США, які можуть збагатити вітчизняну 
педагогічну теорію і практику організації підприємницької освіти.

Це стало підґрунтям для розроблення здобувачкою авторської 
структурно-функціональної моделі формування підприємницької 
компетентності учнів середніх шкіл США, яка відображує можливість 
ефективної адаптації американських освітніх програм підприємницької освіти 
для застосування в українських школах.

Зважаючи на зазначене вище, констатуємо, що у дисертаційній роботі 
представлено всі необхідні рівні наукової новизни отриманих Сліпенко В.О. 
результатів дослідження.

Повнота викладення матеріалу дисертації у  наукових публікаціях. 
Публікації здобувачки належним чином висвітлюють основні положення 
поданої до захисту дисертації. 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), а 
також 14 тез, надрукованих у збірниках матеріалів міжнародних і 
всеукраїнських науково-практичних конференцій. Аналіз публікацій, які 
повною мірою відображують усі аспекти порушеної проблеми, засвідчив їхню 
кількісну та якісну відповідність вимогам щодо оприлюднення результатів 
дисертаційного дослідження.

Ступінь обґрунтованості сформульованих здобувачкою наукових 
положень, висновків і рекомендацій значною мірою забезпечується цілісністю 
дисертаційної роботи, у якій викладений матеріал комплексно розкриває 
проблему дослідження. Кожен наступний підрозділ дисертації органічно 
пов’язаний із попереднім, поглиблює науковий пошук, послідовно вирішує 
визначені Сліпенко В. О. завдання, що забезпечило реалізацію поставленої 
мети дослідження.

На позитивне схвалення заслуговує використання широкої джерельної 
бази за темою дисертації та достатнього масиву аналітичних даних: список 
використаної літератури налічує 281 найменування, із них 182 -  англійською 
мовою. Наукові висновки та рекомендації, сформульовані Сліпенко В. О., 
базуються на ретельному аналітичному опрацюванні дослідницею офіційних 
міжнародних документів з питань економічної (зокрема -  підприємницької) 
освіти Департаменту освіти США, Міністерства освіти і науки України, 
Постанов уряду США та громадських комісій з питань освіти, базових 
навчальних програм; наукових доробків українських та зарубіжних учених, які 
досліджували проблему розвитку підприємницької компетентності 
учнів;матеріалів українських та зарубіжних (у тому числі американських) 
періодичних видань; електронних баз даних національних міжнародних
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неурядових організацій, що сприяють розвитку підприємницької 
компетентності в учнів середніх шкіл США; документів і матеріалів із фондів 
Бібліотеки Конгресу США та провідних наукових бібліотек України.

Здійснений авторкою теоретичний аналіз наукових поглядів зарубіжних 
та вітчизняних учених, систематизація та узагальнення різноманітних джерел 
інформації, безумовно, сприяло ґрунтовному вивченню та повноті висвітлення 
досліджуваної проблеми, адекватному вибору шляхів вирішення завдань 
дослідження.

Структура, зміст, наукова та практична значущість дисертації, її 
завершеність і відповідність встановленим вимогам щодо оформлення. 
Понятійний апарат дослідження (мета, завдання, об’єкт, предмет, методи та 
джерельна база дослідження), представлений у «Вступі» дисертації, на нашу 
думку, цілком відповідає вимогам наукового рівня доктора філософії.

Загалом, зміст дисертаційної роботи відповідає меті й поставленим 
завданням та складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного 
розділу, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. 
Загальний обсяг дисертації становить 277 сторінок, основний зміст викладено 
на 189 сторінках. Унаочнення отриманих даних підвищується завдяки 
4 рисункам та 17 таблицям, представленим у дисертації.

У першому розділі дисертаційної роботи -  «Теоретичні основи розвитку 
підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл США»- унаслідок 
узагальнення поглядів науковців дослідницею розглянуто стан розробленості 
проблеми розвитку підприємницької компетентності учнів середніх шкіл 
Сполучених Штатів Америки та закладів загальної середньої освіти України, 
конкретизовано сутність ключових понять дослідження «підприємець», 
«підприємництво», «підприємницька компетентність» та «розвиток 
підприємницької компетентності». Загалом, можемо констатувати достатній 
рівень теоретизації рамкових категорій, у межах яких здійснювалося 
дослідження.

На увагу заслуговує здійснений Сліпенко В.О. ретельний аналіз 
концептуально-нормативних положень американської системи формування 
підприємницької компетентності учнів. Відмічаємо практичну значущість 
схарактеризованих дослідницею національних стандартів змісту 
підприємницької освіти та різноманітних освітніх програм підприємництва 
США для підвищення ефективності формування підприємницької 
компетентності українських учнів.

Нам імпонує представлений у дисертації ретельний аналіз особистих 
якостей особистості підприємця та всебічне висвітлення компетентісного
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підходу та комплексу компетенцій, набуття яких забезпечить формування 
підприємницької компетентності учнів.

У другому розділі -  «Змістово-методичне забезпечення процесу розвитку 
підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл США» -  дисертанткою 
висвітлено зміст, форми, методи та засоби розвитку підприємницької 
компетентності в учнів середніх шкіл Сполучених Штатів Америки; розроблено 
авторську структурно-функціональну модель досліджуваного процесу, 
здійснено порівняльний аналіз стану розвитку підприємницької компетентності 
американських та українських учнів, обґрунтовано сучасні тенденції та надано 
рекомендації щодо використання у вітчизняних закладах середньої освіти 
американського досвіду.

Вважаємо за доцільне відзначити практичну цінність дисертаційної 
роботи Сліпенко В. О. для вітчизняної системи освіти, зокрема:

•здійсненого дослідницею ретельного аналізу змісту національних 
стандартів бізнес-освіти США та очікуваних результатів за трьома рівнями 
освіти -  початкові (1-5) класи, середні (6-8) класи та старші (9-12) класи;

•змістовне висвітлення здобувачкою національних стандартів США з 
фінансової грамотності як складової підприємницької освіти;

•актуалізація для української системи освіти п’яти ступенів поетапного 
залучення школярів до системи навчання підприємництву в закладах освіти 
США;

•докладний опис дисертанткою методики використання методів та форм 
розвитку підприємницької компетентності учнів середніх шкіл Сполучених 
Штатів Америки (зокрема -  методики реалізації підприємницьких проектів та 
практики «Робоча тінь»);

• авторські рекомендації щодо використання позитивного американського 
досвіду для формування підприємницької компетентності учнів закладів 
загальної середньої освіти України.

На нашу думку, беззаперечний науковий інтерес становлять розроблені у 
дисертації критерії сформованості підприємницької компетентності учнів 
{критерій ціннісної орієнтації, критерій пізнавального ресурсу та критерій 
практичного досвіду), які Вікторія Олександрівна не лише конкретизувала 
відповідними показниками, а й здійснила ранжування індикаторів прояву 
визначених показників за трьома рівнями сформованості досліджуваного 
феномену. Такий авторський підхід дав змогу дослідниці повноцінно 
висвітлити характеристику трьох рівнів сформованості підприємницької 
компетентності учнів -  непродуктивного, ситуаційно-продуктивного, 
продуктивного.

Дисертаційна робота Сліпенко В. О. логічно завершується висновками, у 
яких послідовно відображено основні результати здійсненого дослідження та
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які переконливо свідчать про повноту розв’язання поставлених завдань 
наукового пошуку, здатність здобувачки науково грамотно подати теоретичний 
та емпіричний матеріал, надати йому чіткості й визначеності.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Позитивно 
оцінюючи наукове та практичне значення результатів здійсненого дослідження, 
вважаємо за доцільне висловити певні міркування щодо окремих зауважень і 
дискусійних моментів:

1. Під час висвітлення положень наукових праць вітчизняних та 
закордонних учених стосовно понять «компетентність» та «компетентнісний 
підхід» здобувачка висвітлює серед інших і такі компоненти, як «цінності», 
«здібності», «здатності», «якості». З огляду на це, не зрозуміло, чому загальне 
трактування поняття «компетентність» у дисертації зводиться лише до 
компонентів «знання», «уміння», «навички» та «досвід» (цитую: «Таким чином, 
у найзагальніших рисах компетентність -  це сукупність певних знань, умінь і 
навичок, у яких людина обізнана, володіння досвідом (с.67).

2. Характеризуючи результати опанування особистістю 
підприємницькою компетентністю, Сліпенко В.О. звертається до таких 
феноменів, як «отримання доходу» (с. 103), «економічний добробут» (с.104), 
«фінансове благополуччя» (с.152).

У цьому контексті хотілося б додаткового пояснення, з яких міркувань 
Вікторія Олександрівна результатом опанування та реалізації особистістю 
підприємницької компетентності вважає лише отримання прибутку, який є 
лише одним із компонентів доходу (с.103) поряд із заробітною платою, 
відсотками від заощаджень, рентою, приростом капіталу та дивідендами 
(цитую: «...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 (с.74).

3. У п.1.2. дисертації «Сутність ключових понять дослідження» після 
досить широкого висвітлення поглядів учених дисертантка обсягом лише в 
одну сторінку тексту подає власне розуміння змісту дефініції «підприємницька 
компетентність».

На нашу думку, більш повне розкриття сутності ключового поняття 
дослідження забезпечило би висвітлення структури підприємницької 
компетентності (зокрема, мотиваційно-ціннісного, когнітивного та діяльнісно- 
практичного компонентів) саме в цьому підрозділі дисертації, а не в 
підрозділі 2.3., присвяченому презентації структурно-функціональної моделі 
формування підприємницької компетентності учнів середніх шкіл США.
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4. У п.1.3. дисертаційної роботи Сліпенко В.О. висвітлила
характеристику 10 пріоритетних освітніх програм підприємництва для 
учнівської молоді Сполучених Штатів Америки.

Ще 10 освітніх програм для формування підприємницької компетентності 
просто названі у двох абзацах тексту цього підрозділу. На нашу думку, 
презентація змісту цих програм якщо не в змісті дисертації, то хоча б у 
додатках, підвищила би практичну значущість здійсненого дослідження.

5. У п.2.3. дисертації здобувачка презентує авторську структурно- 
функціональну модель досліджуваного процесу, яка, дійсно, відображує 
найбільш суттєві характеристики процесу розвитку підприємницької 
компетентності учнів середніх шкіл Сполучених Штатів Америки та окреслює 
шляхи ефективної адаптації американських освітніх програм для застосування в 
українських школах.

Утім, на нашу думку, варто було б акцентувати увагу, чому модель 
класифікована як структурно-функціональна.

6. На наш погляд, не дуже коректною є назва п.2.4. дисертації 
«Моніторинг сформованості підприємницької компетентності учнів закладів 
середньої освіти США і України та рекомендації щодо використання 
позитивного американського досвіду».

Наша думка базується на сучасному розумінні сутності моніторингу як 
процесу безперервного тривалого відстеження стану досліджуваного явища 
шляхом постійного спостереження з урахуванням стандарту (еталону), а 
також наступну корекцію та прогнозування розвитку.

Насправді у п.2.4. здобувачка здійснює порівняння результатів 
сформованості підприємницької компетентності учнів закладів середньої освіти 
США, отриманих американською дослідницею Розмарі Атайд, із результатами 
констатувальної діагностики сформованості підприємницької компетентності 
учнів вітчизняних закладів освіти.

7. На с. 195 дисертації зазначено: «Як методи моніторингу
сформованості рівнів підприємницької компетентності учнів середніх шкіл 
нами обрано: спостереження за поведінкою учнів у суспільстві, бесіда та 
тестування».

Утім, крім наведеного в додатку авторського тесту, ані в тексті 
дисертації, ані в додатках здобувачкою не представлено методику 
спостереження та зміст і результати діагностичної бесіди.

Водночас стверджуємо, що висловлені зауваження і дискусійні 
положення не знижують загальної цінності наукової роботи та не впливають на 
загальне позитивне враження щодо дисертаційної роботи Сліпенко В. О., у якій 
наявні прогресивні авторські ідеї та оригінальні підходи до вирішення завдань і
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досягнення мети дослідження та яка відповідає всім встановленим вимогам до 
наукових праць такого рівня.

Порушень академічної доброчесності не виявлено: у разі використання 
ідей, тверджень, відомостей із зовнішніх джерел інформації, у дисертації 
завжди є на них посилання, що відповідає нормам законодавства про авторське 
право.

Загальний висновок. На підставі здійсненого аналізу можемо 
стверджувати, що дисертаційна робота Сліпенко В.О. є завершеним, 
самостійним науковим дослідженням, а його результати мають важливе 
значення для теорії і методики підприємницької освіти учнів закладів загальної 
середньої освіти.

Таким чином, констатуємо, що дисертаційна робота Сліпенко Вікторії 
Олександрівни «Розвиток підприємницької компетентності в учнів середніх 
шкіл СІНА» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 -  
Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 -  Освітні, педагогічні науки за своїми 
актуальністю, науково-теоретичним рівнем, новизною постановки та 
розв’язанням проблем, практичним значенням відповідає вимогам наказу 
Міністерства освіти і науки України № 40 від 12 січня 2017 р. (зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 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 06 березня 2019 р. 
№ 167), а її автор, Сліпенко Вікторія Олександрівна, заслуговує на 
присудження наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 -  
освітні, педагогічні науки.
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