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Відгук 

офіційного опонента 

доктора педагогічних наук, професора 

Шандрук Світлани Іванівни  

на дисертаційну роботу Сліпенко Вікторії Олександрівни 

«Розвиток підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл США», 

подану на здобуття ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки 

 

Актуальність теми дисертаційної роботи. Модернізація системи 

освіти є необхідною умовою формування інноваційної економіки й вимагає 

постійного оновлення технологій, освоєння інновацій, швидкої адаптації до 

викликів динамічно мінливого світу. Однією з вимог сучасного суспільства 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. Розвиток та формування 

підприємницької компетентності є актуальною проблемою для 

високорозвинених країн світу, оскільки орієнтація їхньої системи освіти на 

підприємництво і бізнес розглядається як підґрунтя для економічного 

процвітання демократичного суспільства, що базується на державній 

підтримці підприємництва, малого бізнесу і приватної власності. 

Значний інтерес для вітчизняної освіти представляє американський 

досвід, оскільки в Сполучених Штатах Америки на державному рівні 

захищається і підтримується приватна власність, індивідуальна діяльність, 

ініціативний спосіб життя і загальногромадянський дух підприємництва та 

здійснюється ефективна підготовка населення до самостійної 

підприємницької діяльності. Вивчення американського досвіду в цій галузі 

може збагатити українську соціально-педагогічну думку продуктивними 

ідеями та досвідом. Тому дисертаційне дослідження 

Сліпенко Вікторії Олександрівни «Розвиток підприємницької компетентності 

в учнів середніх шкіл США» є актуальним і цікавим. 



2 

 

Зв’язок роботи з науковими програми, темами, планами. Тема 

дослідження є складовою наукової теми Лабораторії педагогічної 

компаративістики «Інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних 

досліджень для розвитку освіти в Україні» (державний реєстраційний номер 

0111U009200) 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 отриманих результатів дисертації полягає у тому, що:  

– вперше обґрунтовано сучасні тенденції розвитку підприємницької 

компетентності в учнів середніх шкіл США (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); 

– проаналізовано змістове наповнення підприємницької освіти 

(стандарти, курси, програми) у середніх навчальних закладах США, що 
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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, випуску шкільної газети, свята «День підприємництва», 

ярмарків-розпродажей, екскурсій на виробництво, тижнів «Молодого 

підприємця»; батьківський клуб), методи (проєктів, прикладу, розігрування 

різних ситуацій ділового спілкування, моделювання, частково-пошуковий, 

взаємонавчання в групах, проблемний (кейс-стаді), ігровий, тестування й 

анкетування) 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 тим 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 
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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, класним керівникам 

та вихователям.  

 

Повнота викладення матеріалу дисертації у наукових публікаціях. 

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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Ступінь обґрунтованості наукових положень висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Уважаємо, що В.О.Сліпенко у своїй дисертації 

виявила глибоке знання вже виконаних досліджень та здійснила критичний 

підхід до їхніх результатів, уміло врахувала й творчо використала здобуті 

наукові дані. У цьому плані її дисертація є логічним продовженням та істотним 

доповненням пошуків, які велися й ведуться у зазначеному напрямі.  

У дисертаційному дослідженні авторка поставила собі за мету не тільки 

виявити й обґрунтувати сучасні тенденції та особливості організаційно-

методичного забезпечення розвитку підприємницької компетентності в учнів 

середніх шкіл США, а й узагальнити перспективи впровадження 

прогресивного американського досвіду в практику шкільництва України. 

Аналіз основних положень змісту дисертації свідчить про досягнення 

Сліпенко В.О. мети і розв’язання висунутих завдань. Висновки є повними та 

логічними. 

Основні положення та результати дослідження доповідалися на 

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

столах різного рівня. Результати дослідження обговорювалися і позитивно 

оцінювались на засіданнях кафедри педагогіки та освітнього менеджменту і 

Лабораторії педагогічної компаративістики Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

Структура та зміст дисертації, її завершеність тa відповідність 

встановленим вимогам щодо оформлення. Дисертантка переконливо 

обґрунтувала доцільність, наукову новизну, теоретичне і практичне значення 

дослідження, визначила об’єкт, предмет, мету і завдання наукового пошуку, 

виділила комплекс адекватних методів дослідження. 

Перший розділ дисертантка присвятила вивченню теоретичних основ 

розвитку підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл США. 

Здобувачка здійснила глибокий аналіз стану розробленості проблеми розвитку 

підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл США (с.30-49). 
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Дослідниця визначила сутність ключових понять дослідження, зокрема 

визначення понять «підприємець» і «підприємництво» (с.51-52), 

«підприємливість» (с.59), «компетентність» (с.66-67), «підприємницька 

компетентність» (с.68) тощо. Дослідниця вивчила та здійснила аналіз 

концептуально-нормативних положень і програм формування 

підприємницької компетентності учнів середніх шкіл США та дійшла 

висновку, що за допомогою навчання за освітніми програми, школярі 

ознайомлюються не лише з основами підприємництва, а й мають можливість 

займатися реальною підприємницькою діяльністю або її моделюванням (с.75-

95). 

Безперечним досягненням дисертаційного дослідження є другий розділ, 

який присвячено вивченню змістово-методичного забезпечення процесу 

розвитку підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл США. 

Авторкою досить детально розкрито зміст, форми, методи та засоби розвитку 

підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл США (с.100-156). 

Здобувачкою представлено 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 тим самим можливість ефективної адаптації 

американських освітніх програм для застосування в українських школах 

(с.179). Дослідницею здійснено моніторинг розвитку підприємницької 

компетентності в учнів України та США за трьома основними критеріями: 

ціннісної орієнтації, пізнавального ресурсу та практичного досвіду, що дало 

підстави стверджувати, що американські школярі мають кращу обізнаність 

щодо ведення підприємницької діяльності, активніше випробовують себе у 

професії підприємця, ніж українські учні. Це дало змогу дисертантці 

визначити основні тенденції розвитку підприємницької компетентності учнів 

середніх шкіл США та розробити рекомендації щодо використання 

позитивного досвіду США в закладах середньої освіти України на 

державному, регіональному та місцевому рівнях. 
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Сформульовані в дисертації загальні висновки відображають належний 

рівень реалізації представлених у вступі мети і завдань роботи, а також 

вказують на перспективність подальших наукових досліджень. 

Структурна побудова, зміст, результати роботи, основні висновки, обсяг 

і зміст дисертації, достатня кількість використаних джерел (281 найменувань, 

із них 182 англійською мовою), додатки, які суттєво доповнюють зміст 

дисертації, показують, що робота є самостійним дослідженням, виконаним на 

належному науковому рівні.  

Виходячи із зазначеного, є підстави класифікувати дисертаційне 

дослідження Сліпенко Вікторії Олександрівни як таке, що містить нові наукові 

положення, має конкретне теоретичне і практичне значення та свідчить про 

уміння автора бачити актуальні проблеми галузі освіти й успішно працювати 

над їхнім розв’язанням.  

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Водночас, як і будь 

яке дослідження, що має характер живого пошуку, робота Сліпенко В.О. не 

позбавлена певних недоліків, неточностей, а також містить положення, які 

спонукають до дискусії. До них можна віднести такі: 

1. Дисертація значно виграла б, якби в структурі дослідження був 

окремий розділ, присвячений особливостям організаційно-методичного 

забезпечення розвитку підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл 

США. 

2. Дослідження порівняльного характеру потребують аналізу 

тенденцій, в нашому випадку тенденцій розвитку підприємницької 

компетентності в учнів середніх шкіл США. Робота тільки збагатилась, якби 

один з підрозділів дисертації було присвячено сучасним тенденціям розвитку 

підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл США. На наше 

переконання це допомогло б краще структурувати результати дослідження та 
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допомогло б сформувати об’єктивну картину розвитку підприємницької 

компетентності в учнів середніх шкіл США. 

3. Уточнення потребує предмет дослідження, оскільки він лише 

частково характеризує об’єкт дослідження. 

4. Бажано було б приділити більше уваги висвітленню можливостей 

ефективної адаптації американських освітніх програм для застосування в 

українських школах. 

5. Порівняльний аналіз спільних та відмінних рис розвитку 

підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл США та України краще 

було б подати у вигляді таблиці. 

6. У тексті дисертації трапляються деякі мовні помилки, зокрема, 

орфографічні, та стилістичні огріхи. 

Водночас, висловлені зауваження мають дискусійний характер та не 

впливають на достатній науковий рівень, новизну та достовірність результатів 

дисертації Сліпенко В.О. 

Дотримання академічної доброчесності. Дисертаційне дослідження 

Сліпенко Вікторії Олександрівни «Розвиток підприємницької компетентності 

в учнів середніх шкіл США» виконане без явних порушень академічної 

доброчесності, з посиланням на джерела інформації, з дотриманням норм 

законодавства про авторське право і суміжні права, з наданням достовірної 

інформації про результати власного наукового доробку, використані методики 

дослідження і джерела інформації. 

 

Загальний висновок. Таким чином, дисертаційна робота 

Сліпенко Вікторії Олександрівни «Розвиток підприємницької компетентності 

в учнів середніх шкіл США»  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 року  




