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Постановка проблеми. Згідно з 
концепцією «Нова українська школа» 
освіта в закладах загальної середньої осві
ти ґрунтується на компетентнісному під
ході. Цей підхід повинен поєднати школу 
з реальним світом і тими потребами, які 
ставить перед людиною реальне життя. 
Під компетентністю розуміється поєднан
ня знань, умінь, навичок, способів мис
лення, поглядів, цінностей, особистих 
якостей, що визначає здатність особи ус
пішно провадити діяльність у нових непе- 
редбачуваних умовах (Гриневич, 2016).

Зазначимо, що в основу українсько
го підходу до освітніх реформ було по
кладено досвід країн ЄС, зокрема основ
ним орієнтиром став документ «Рекомен
дації Європейського парламенту та Ради

Європи щодо формування 
ключових компетентностей 
освіти впродовж життя» (2006).

Важливими компетент
ностями, які повинні бути 
сформовані в учнів закладів 
загальної середньої освіти, є 
ініціативність і підприєм
ливість.

Підприємливість — це 
риса особистості, засадами 
якої є установка на постійний 
пошук нових можливостей за 
межами наявних ресурсів, са
морозвиток та самореалізацію, 
ефективна діяльність в умовах 
невизначеності. Її результатом 
стає створення та реалізація
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об’єктивно або суб’єктивно нових ідей, 
технологій і соціальних проєктів. Підпри
ємлива особистість наділена творчим по
тенціалом, здатністю до інновації та го
товністю ризикувати, а також планувати 
та керувати проєктами для досягнення 
поставленої мети. Це допомагає людині 
зрозуміти суть власної діяльності та не 
упустити можливості досягти чогось, а 
також є фундаментом для оволодіння 
конкретними навичками та знаннями, 
властивими тим, хто займається соціаль
ною або комерційною діяльністю.

Аналіз актуальних досліджень. 
Теоретико-методологічні засади форму
вання в молоді ключових компетентнос
тей, зокрема підприємливості, розкрито в 
студіях І. Зимньої, О. Овчарук, О. Поме- 
тун, О. Савченко та ін. Різні тлумачення 
поняття підприємницької компетентності 
та аналіз її змісту представлено в працях 
Ю. Білової, О. Коберника, О. Ліскович, 
М. Ляшенка, Т. Матвєєвої, С. Прищепи, 
В. Сліпенко, О. Сулаєвої та ін.

Проте, незважаючи на широкий 
спектр проведених наукових досліджень, 
окреслена проблема недостатньою мірою 
розроблена на теоретичному та практич
ному рівнях, а тому вимагає подальшого 
дослідження. Зокрема, значний інтерес у 
цьому плані викликає формування під
приємницької компетентності в учнів за
кладів загальної середньої освіти саме на 
уроках трудового навчання та технологій.

М ета статті — визначити сутність і 
зміст підприємницької компетентності, 
основні напрями формування ініціативи й 
підприємливості в учнів закладів загаль
ної середньої освіти на уроках трудового 
навчання, схарактеризувати форми та ме
тоди цієї роботи.

Методологія та методи досліджен
ня. Використано наукові положення ком- 
петентнісного, діяльнісного, особистісно 
зорієнтованого підходів. Для досягнення

поставленої мети використано комплекс 
методів дослідження, а саме: теоретичний 
аналіз, порівняння, узагальнення та систе
матизація наукових ідей, представлених у 
вітчизняних та зарубіжних джерелах.

Виклад основного матеріалу.
Багато сучасних учених приділяють 

у своїх працях значну увагу проблемі 
формування підприємницької компетент
ності в молоді різного віку, причому, іно
ді вони висловлюють різні думки щодо 
тлумачення цього терміна.

З погляду практичної психології, 
підприємницька компетентність — це осо- 
бистісна якість, здібність, модель пове
дінки, необхідна для успішного вирішен
ня певних бізнес-завдань та досягнення 
високих результатів у підприємницькій 
діяльності (Овчарук, 2004).

М. Ляшенко під цією компетентніс
тю розуміє відповідну здатність людини, 
що об’єднує знання, уміння й навички з 
основ підприємництва в професійній 
діяльності, готовність до створення влас
ного бізнесу, здатність довести свої нау
кові здобутки до комерціалізації та впро
вадити їх у певній галузі економіки; 
уміння критично осмислювати й викорис
товувати різноманітну інформацію; твор
чий підхід до справи, наявність певних лі
дерських якостей (Ляшко, 2016, с. 53).

За поглядами О. Ліскович, підпри
ємницька компетентність — це наявність у 
людини здатності до творчого пошуку, 
генерування й реалізації нових ідей, 
спроможності успішно вирішувати про
блеми в різних сферах життєдіяльності, 
сформованість умінь аналізувати й 
об’ єктивно оцінювати свої професійні 
можливості, співвідносити їх з потребами 
ринку праці; готовність дотримання норм 
і етики трудових стосунків (Ліскович, 
2017, с. 119).

О. Коберник стверджує, що резуль
татом формування в учнів підприємниць
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кої компетентності є знання з основ еко
номічного аналізу господарської діяль
ності й підприємництва, уміння здійсню
вати мінімаркетингові дослідження, здат
ність співвідносити свої потреби й власні 
економічні інтереси з потребами інших 
людей, із наявними матеріальними, тру
довими й природними ресурсами; готов
ність здійснювати й організовувати влас
ну підприємницьку діяльність, складати, 
здійснювати й оцінювати бізнес-проєкти, 
приймати економічно обґрунтовані рі
шення в динамічному світі; аналізувати й 
оцінювати власні професійні можливості, 
здібності та співвідносити їх з потребами 
ринку праці (Коберник, 2014, с. 89).

У Європейській довідниковій сис
темі підприємницька компетентність тра
ктується як здатність особистості втілю
вати ідеї у сферу економічного життя, як 
інтегрована якість, що базується на креа- 
тивності, творчості, інноваційності, здат
ності до ризику, а також спроможності 
планувати та організовувати підприєм
ницьку діяльність (Овчарук, 2004).

На думку української дослідниці 
Ю. Білової, підприємницька компетент
ність — це інтегральна психологічна 
якість особистості, яка проявляється в 
мотивованій здатності до творчого пошу
ку та реалізації нових економічних ідей і 
дає змогу вирішувати різноманітні про
блеми в повсякденному, професійному, 
соціальному житті. Наявність підприєм
ницької компетентності допомагає осо
бистості знаходити та застосовувати оп
тимальне поєднання ресурсів у процесі 
виробництва, створювати й упроваджува
ти в економічне життя суспільства інно
вації, йти на певний ризик, необхідний 
для виконання поставленої мети. Успіх 
підприємницької діяльності пов’язаний із 
самоорганізованістю, діловими та осо- 
бистісними якостями підприємця, ефек
тивністю управління бізнесом. Важливи

ми є лідерські якості, уміння розв’ язувати 
конфліктні ситуації, приймати рішення в 
умовах невизначеності, працювати в ко
манді, стимулювати й мотивувати зусил
ля працівників, створювати організаційні 
структури (Білова, 2013, с. 17).

Структура підприємницької компе
тентності (за Ю. Біловою):

• мотиваційно-ціннісний компо
нент — це морально-етичне ставлення 
особистості до підприємницьких ціннос
тей (свобода вибору, самореалізація, 
ощадливість, толерантність, чесність), що 
визначає суб’ єкт-суб’ єктні міжособистіс- 
ні взаємини, а також суб’ єкт-об’ єктні від
носини людини з природою;

• когнітивний (або знаннєво-зміс- 
товий) компонент включає знання теоре
тичного й технологічного (процедурного) 
характеру: це сукупність знань, що відо
бражають розуміння сутності економіч
ної сфери життя сучасного суспільства; 
теоретичні знання про основні поняття та 
методи підприємницької діяльності. Цей 
компонент ураховує особливості й варіа
тивність змісту освітніх та особистісних 
потреб, мотивів особистості на різних 
етапах її економічної та підприємницької 
підготовки;

• діяльнісний (або практично- 
технологічний) компонент передбачає 
формування практичних умінь підприєм
ницької діяльності (професійної та соціа
льної), а саме:

-  уміння вибору ефективної біз- 
нес-ідеї та форм підприємниць
кої діяльності;

-  здатність до організації, плану
вання та прогнозування підпри
ємницької діяльності;

-  уміння презентувати власні про- 
єкти, вести конструктивний ді
ловий діалог;

-  готовність творчо розв’ язувати 
різноманітні проблеми у сфері
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підприємницької діяльності на 
основі набутих знань, умінь, 
способів мислення;

-  спроможність керувати та конт
ролювати хід і результати під
приємницької діяльності;

• емоційно-вольовий компонент
включає:

-  здатність розуміти власний емо
ційний стан у ситуації пошуку та 
реалізації бізнес-проєктів;

-  здатність гідно переживати від
сутність результату, спромож
ність відкрито ділитися своїми 
почуттями й переживаннями;

-  цілеспрямованість;
-  витримка, володіння собою в си

туаціях невизначеності (Білова, 
2013, с. 19).

В. Сліпенко стверджує, що підпри
ємливість найчастіше трактується як 
якість особистих можливостей та ідей, що 
проявляються в здатності втілювати їх у 
цінність для інших. Створена таким чи
ном цінність може бути фінансовою, 
культурною або соціальною, незалежно 
від типу чи контексту в будь-якій сфері 
життєдіяльності та в можливому вартіс
ному ланцюжку, що означає її створення 
у приватному, публічному та інших сек
торах, а також у будь-якому поєднанні 
цих секторів. Підприємливість як компе
тентність стосується всіх сфер життєді
яльності. Вона дає громадянам можливість 
піклуватися про власний розвиток, робити 
активний внесок у розвиток суспільства, 
виходити на ринок праці як найманий пра
цівник або самозайнята особа, а також за
початковувати власну справу чи виводити 
на вищий рівень підприємство, яке може 
мати культурне, соціальне або комерційне 
спрямування (Сліпенко, 2017).

Формування компетентності «під
приємливість» було основною метою про- 
єктів «Шкільна академія підприємницт

ва» та «Уроки з підприємницьким тлом», 
що їх реалізував Центр розвитку освіти 
впродовж 2012 — 2015 рр. у рамках Про
грами з освітнього розвитку МЗС.

Проєкт «Уроки з підприємницьким 
тлом», який успішно реалізували україн
ські педагоги, переймаючи польський до
свід, змінює погляди на процес навчання. 
Урок — це не традиційне інформування. 
Знання — це не мертва інформація, готова 
до відтворення будь-якої миті. Людина 
повинна вміти здобувати знання само
стійно, а ще використовувати здобуті 
знання для створення оригінального про
дукту, що дасть змогу не лише задоволь
нити її власні потреби, а й покращити 
життя іншим людям (Бобінська, 2014).

У закладах загальної середньої осві
ти України формування підприємливості 
та ініціативності як ключової компетент
ності повинно навчати дітей нестандарт
но мислити, розвивати нетрадиційні здіб
ності та вміння. До того ж це буде ство
рювати можливості для розвитку еконо
міки, вселяти впевненість у власних мож
ливостях.

Щоб навчальна діяльність мала сенс, 
школа повинна готувати до життя. Жит
тєвий успіх учнів залежить від того, чи 
навчимо ми їх виконувати суспільні ролі, 
чи здобуватимуть вони ключові компете
нтності в дії. Учитися, щоб діяти, — це 
один з найважливіших постулатів Євро- 
союзу й показник якості роботи сучасної 
школи.

Проте освітній процес часто не за
охочує дітей до того, щоб ризикувати й 
робити помилки, необхідні для форму
вання винахідливості та ініціативності. 
Більшість інформації про бізнес і підпри
ємництво, яку повідомляють учням та яка 
повинна формувати їхні установки, не 
має дієвого інтерактивного характеру. 
Для формування сталих навичок і більш 
ґрунтовної особистої мотивації надзви
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чайно важливими є активні форми засво
єння правил організації підприємницької 
діяльності та стратегій здійснення бізнес- 
проєктів. Застосування інтерактивних ме
тодів і форм роботи на уроках дає мож
ливість розвивати в учнів ініціативність, 
лідерські якості, навички ефективного 
спілкування, уміння працювати в групах, 
нести відповідальність за власні рішення, 
а також виявляють здібності учнів, їхню 
професійну спрямованість, а в майбут
ньому — буде сприяти активній участі в 
громадському житті суспільства.

Зазначимо, що формування підпри
ємницької компетентності пов’ язане не 
тільки з тим, як учням повідомляють ос
новні теоретичні знання з економіки, під
приємництва, а з усією системою навчан
ня та виховання в школі. Формування 
підприємницьких умінь відбувається вже 
тоді, коли учні беруть участь в учнівсь
кому самоврядуванні та дослідницькій 
діяльності, виконують роль організаторів 
шкільних справ, розробляють шкільні 
проєкти, обирають майбутню професію, 
планують створення власної справи тощо.

Практично всі навчальні галузі ма
ють певний потенціал і повинні взяти 
участь у формуванні визначених Мініс
терством освіти і науки України ком
петентностей, зокрема ініціативи і під
приємливості. Це можливо за рахунок 
інтеграції міжпредметних зав’язків на
вчальних дисциплін, інтегрованого під
ходу до навчання, творчого підходу до 
організації освітнього процесу всіма пе
дагогами ЗЗСО. Інтегроване навчальне 
заняття неможливе без умотивованого й 
підготовленого вчителя, який розуміє ва
жливість інтегрованих підходів.

Активну участь у формуванні під
приємницької компетентності повинні 
взяти і вчителі трудового навчання. Як 
зазначено в концепції «Нова українська 
школа», освітня галузь «Технології» по

винна забезпечити в межах ключових 
компетентностей ініціативність і підпри
ємливість, формування в учнів таких 
умінь:

• проєктувати власну професійну 
діяльність відповідно до своїх схильнос
тей, переваг і недоліків, мислити творчо, 
генерувати нові ідеї та ініціативи й уті
лювати їх у життя для підвищення влас
ного добробуту та для розвитку суспільс
тва й держави;

• формулювати цілі й завдання, 
розробляти план для їх досягнення, про
гнозувати й нівелювати ризики, ухвалюва
ти рішення й оцінювати їхню ефективність, 
раціонально використовувати ресурси.

Також в учнів повинні бути сфор
мовані такі якості: упевненість під час 
реалізації власних ідей, визнання своїх 
талантів, здібностей, умінь і демонстрація 
їх у праці та творчості; здатність брати на 
себе відповідальність за кінцевий резуль
тат власної та колективної діяльності, іні
ціативність, відкритість до нових ідей 
(Гриневич, 2016).

Підприємливість і ініціативність учи
тель трудового навчання може розвивати, 
використовуючи відповідні форми та ме
тоди навчальної діяльності, які спонука
тимуть учня бути активним, ініціативним, 
комунікабельним, відповідальним, перед
бачливим, сміливим. Ці форми та методи 
відображають новий діяльнісний підхід 
до навчально-виховного процесу. Також 
необхідно звернути увагу на те, що не всі 
учні здатні бути активними й ініціатив
ними. Тому необхідно враховувати інди
відуальні особливості всіх учнів класу і 
звертати особливу увагу на пасивних, 
замкнених, несміливих.

Дуже важливим для вчителя трудово
го навчання є створення атмосфери довіри, 
комфортних умов для співпраці учнів, роз
витку в них лідерських якостей, почуття 
відповідальності за діяльність групи тощо.
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Важливим чинником у формуванні 
підприємливості є мотиваційне середо
вище уроку. Саме через вхідну мотивацію 
у вступній частині уроку необхідно заці
кавити учнів, визначити зв’язок науки з 
життям, зануритися в особистий досвід 
учнів. В основній частині уроку важливо 
підтримувати та посилювати мотивацію 
до навчання через залучення учнів до ак
тивної діяльності, що забезпечить форму
вання цінностей особистості учня. Моти
вація перспективи в підсумковій частині 
уроку сприятиме усвідомленню непере
рвності процесу навчання.

Для досягнення поставлених цілей 
вчителю трудового навчання необхідно 
застосовувати різноманітні методи на
вчання. Їх можна згрупувати залежно від 
бажаних ефектів:

• методи, що ґрунтуються на 
вміннях критичного мислення, умовиво
ду, аналізу, оцінювання й узагальнення 
фактів. Для реалізації цього виду цілей 
може послужити: мозковий штурм, зво
ротний мозковий штурм, метод морфоло
гічного аналізу, метод функційно- 
вартісного аналізу, SWOT-аналіз;

• методи, що сприяють формуван
ню відповідальності, здійсненню й оці
нюванню вибору, а також прийняттю рі
шень з повним усвідомленням наслідків. 
Корисними для нас будуть: «дерево 
прийняття рішень», займи позицію, мето
ди дискусії (дебати, «шість капелюхів», 
дискусія на бали, метаплан);

• методи, що розвивають уяву, ґрун
туються на емоціях і переживаннях учня, а 
також створюють умови для дії: метод фо
кальних об’єктів, моделювання, рольова 
гра, «асоціативний кущ», ментальні карти;

• методи, які добре відомі й часто 
застосовуються, — лекція з презентацією, 
робота з текстом-джерелом, співпраця й 
робота в малих групах, експертні групи, 
зупинки із завданнями, розробка проєкту.

Підприємливість варто розвивати за 
допомогою роботи в малих групах і парах. 
Така навчальна діяльність формує відпо
відальність за спільний результат, а ще 
навчає учнів співпрацювати — спілкувати
ся між собою, бути лідерами й підлеглими, 
дискутувати, переконувати, відстоювати 
власні позиції, іти на компроміс тощо.

Учителю трудового навчання для 
формування підприємницької компетент
ності необхідно підбирати цікаві завдан
ня для розвитку критичного мислення та 
самостійної творчої діяльності учнів на 
уроці. Також необхідно використовувати 
на уроках трудового навчання ігрові тех
нології. Гра дозволяє відійти від однома
нітності, монотонності; створити умови 
для всебічного розвитку учнів, їхніх здіб
ностей. Досить ефективними для розвит
ку підприємницьких якостей є рольові 
ігри, які допомагають учням уявити себе 
експертами в певній сфері, продемонст
рувати знання, уміння, здобуті завдяки 
методу випереджувальних завдань. Мож
на запропонувати учням об’ єднатися в 
команди та влаштувати змагання, на
приклад, визначити найбільш ощадливого 
господаря, яка з команд підприємців 
знайде більше якісного товару за розум
ною ціною, яка з команд краще спланує 
безвідходне виробництво тощо.

Також можна запропонувати такі 
сюжетні ігри, як: «Рекламна агенція», «Ми 
-  дизайнери», «Супермаркет», «Модельна 
агенція», «Бюро архітекторів», під час яких 
учні зможуть відтворити трудові процеси 
дорослих і водночас навчатимуться основ 
економіки. У сюжетних іграх моделюються 
реальні життєві ситуації (операції купівлі- 
продажу, виробництва та збуту готової 
продукції тощо), що на практиці допомагає 
засвоювати складні економічні знання. 
Адже, якщо учні відчують відповідальність 
за свої вчинки в грі, то це допоможе їм 
уникати помилок у дорослому житті.
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Проєктна діяльність уважається ос
новною технологією формування ключо
вих життєвих компетентностей учнів, зо
крема й підприємницької. Адже учні, 
працюючи над створенням проєктів, на
вчаються критично мислити, генерують 
цікаві ідеї для проєктів, знаходять опти
мальні засоби для їх реалізації, чітко ус
відомлюють, де і як можна застосовувати 
набуті знання та вміння, вчаться бути ко
мунікабельними, постійно самовдоскона
люватися. Доцільно періодично організу
вати ярмарки-розпродажі, на яких прода
вати зроблені на уроках трудового на
вчання вироби. Отже, учні дізнаються 
про вартість зроблених ними виробів з 
погляду оцінки їх споживачами.

На уроках трудового навчання в 5 — 6 
класах учні здатні вже усвідомити значен
ня підприємницької компетентності шля
хом опанування таких умінь: самостійне 
визначення мети трудового завдання, пла
нування й організація трудового процесу, 
уміння раціонально використовувати мате
ріали та обладнання, ураховувати норму 
часу в роботі, об’ єктивно оцінювати ре
зультати праці, сумлінно виконувати будь- 
яку роботу, якісно виготовляти вироби.

Розвиток техніко-економічного ми
слення учнів середньої школи забезпечу
ється шляхом знайомства з елементарни
ми економічними основами і домашнього 
господарства, і економіки нашої країни, 
формування здатності орієнтуватись у 
підприємницькому середовищі, а також 
сприяння усвідомленню взаємозв’язку 
економічних та етичних процесів.

В учнів середньої ланки на уроках 
трудового навчання можливо закріпити 
такі економічні поняття, як:

• виробництво («Що б сталося, як
би в нашому місті закрилося велике під
приємство?», «Які ресурси потрібні для 
виготовлення футболки, рюкзака, стільця

тощо?», «Які ресурси використовує меб
лева фабрика?»);

• спеціалізація («Чим відрізняють
ся завод імені Антонова і корпорація 
«Рошен?», «Яка різниця між фабрикою 
IKEA та акціонерним товариством «Мо
тор Січ»?»;

• трудові ресурси («Ця поважна 
праця слюсаря (вчителя, лікаря)», «На
зви професію», «Кому що потрібно для 
праці?»);

• ринок («Що таке ринок?», 
«Продаж товарів через магазини та Ін- 
тернет?») та ін.

Важливе місце в підприємницькій 
освіті учнів 5 — 9 класів займає конкрети
зація знань основ поведінки споживача, 
формування уявлень про права спожива
чів під час купівлі товарів, наданні послуг. 
Цьому сприяють — «ділові ігри», створен
ня проєктів, відтворення реальних ситуа
цій, виконання творчих завдань.

Для формування підприємницького 
мислення, правомірної поведінки в біз- 
нес-середовищі, розвитку ділових якос
тей, оцінки власного потенціалу у сфері 
економічного й соціального життя вчи
тель трудового навчання може запропо
нувати учням такі форми роботи:

• дискусії з таких питань: «Що ви
гідніше: виробити багато дешевого това
ру чи менше, але якісного?», «Що краще 
купити: нову іграшку для малюка чи нові 
окуляри для бабусі?», «Для чого треба 
займатися спортом?»;

• роздуми: «Чому я хочу (або не 
хочу) бути бізнесменом?», «Що найваж
ливіше в житті?», «Чи потрібна мені ця 
річ?», «Наскільки важливою є проблема 
безвідходного виробництва», «Потреби та 
можливості»;

• тестування: «Що можна купити 
за гроші?», «Що неможливо купити за 
гроші?»;
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• ділові ігри: «Меню для дитячого 
кафе», «Реклама швейної майстерні (ате
льє)», «Підбір асортименту продукції для 
малого підприємства», «Підбір обладнан
ня для майстерні»;

• тренінги: «Найбільш економна 
господиня», «Конвеєр», «Чи знаєш ти ці
ни?», «Аукціон знань» тощо.

Одним із засобів формування основ 
підприємницької компетентності школя
рів є підготовка й проведення навчальних 
екскурсій на промислові підприємства 
рідного міста, фабрики, підприємства 
сфери обслуговування, у приватні фірми, 
сервісні центри, музеї, торговельні мере
жі. Мета — показати учням, як функцію- 
ють ці заклади зсередини, виробити в них 
уміння помічати й оцінювати різноманіт
ні економічні факти та явища у взаємо
зв’язку, ознайомити учнів із практичними 
діями дорослих в умовах підприємниць
кого середовища. Під час екскурсій учні 
можуть спостерігати за реальним проце
сом виробництва та наданням послуг, ді
знатися про особливості організації тех
нологічних процесів, про собівартість 
продукції, організацію поставок від по
стачальників, шляхах готової продукції 
до споживача тощо.

Можна також відвідати тематичні 
виставки, наприклад, виставку електроні
ки, будівельних матеріалів, текстилю, 
hand-made. Під час знайомства з експона
тами виставки, стендами учні можуть 
знайти цікаву ідею для свого особистого 
проєкту або соціального проєкту, побачи
ти, як вирішена та чи та ідея інженерами, 
винахідниками тощо.

Для учнів можна організувати зу
стрічі з представниками бізнесу, приват
ними підприємцями, економістами, пред
ставниками різних професій, які можуть 
поділитись прикладами ведення бізнесу зі 
свого життя, професійно можуть надати 
певну інформацію практичного плану

щодо економічних питань, ведення під
приємницької діяльності, вимог до пев
них професій. До цього процесі можуть 
долучитись також батьки, студенти і на
віть пенсіонери. Також з учнями можна 
проводити тематичні бесіди, у ході яких 
відбувається формування в них системи 
знань з підприємницької діяльності: «Що 
потрібно мені, щоб розпочати свій біз
нес?», «Як підібрати інструмент?», «Де 
замовити тканини, фурнітуру?», «Як 
зменшити витрати на виробництво певно
го виробу?» тощо.

На уроках трудового навчання учнів 
можна навчити розраховувати раціональ
ну покупку, планувати та економічно ви
раховувати витрати на виготовлення різ
них виробів, познайомити з формуванням 
цін на товари, поняттям «витрати» «собі
вартість», «заробітна плата», «прибуток», 
«збитки», «конкуренція» тощо. У поза- 
класний час учням можна запропонувати 
вирішити або скласти кросворд, згадати 
прислів’ я й приказки на економічну тема
тику; запропонувати учням текст, у якому 
пропущені економічні терміни; запропо
нувати завдання на виключення зайвого 
слова на економічну тематику.

Отже, планомірна робота з учнями 
із застосуванням різних форм і методів 
навчання, з урахуванням їхніх вікових та 
індивідуальних особливостей буде сприя
ти якісному формуванню в учнів підпри
ємницької компетентності.

Дуже корисним для нас є досвід 
формування в учнів загальноосвітніх за
кладів США підприємницької компетен
тності. У рамках освітнього процесу в 
США пропонується обов’язково викорис
товувати організацію мініпідприємств для 
навчання учнів загальноосвітніх закладів. 
Особливу увагу приділено мініпідприємст- 
вам, що створені самими учнями. Вони го
тують школярів до вступу у світ бізнесу й 
комерції, забезпечують розвиток широкого
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спектра практичних навичок та особистих 
якостей, заохочують ініціативу й творчість, 
переконують у можливості самостійно за
безпечити себе роботою, допомагають у 
профорієнтації.

Використовуючи отримані на уро
ках економіки та технології знання, учні 
створюють власну фірму, основним прин
ципом котрої є те, що всі члени шкільно
го підприємства, включаючи й управлін
ський апарат, беруть участь і в процесі 
виробництва, і в реалізації продукції. 
Школярі проходять усі стадії формування 
акціонерного товару: проводять установчі 
збори, готують документи, випускають і 
поширюють акції, займаються управлін
ням і виробництвом, збутом продукції та 
розподілом дивідендів. Досліджуючи ри
нок, члени компанії випускають тільки ту 
продукцію, яка користується попитом і 
забезпечує гарантований успіх у діяльно
сті, тобто прибуток. Шкільне мініпідпри- 
ємство управляється Радою, до складу 
якої входять директор і керівники груп, у 
кожного свої обов’ язки: фінанси, робота з 
персоналом, виробництво продукції, мар
кетинг. Рада організовує й координує ро
боту шкільних майстерень, гуртків, виго
товлення виробів для будинку, дозвілля, 
випуск шкільної газети, організацію 
«Дня підприємництва», ярмарки-роз-
продажі, роботу шкільного кіоску з про
дажу канцтоварів, екскурсії на виробниц
тво, відвідування виставок, тестування й 
анкетування.

Діяльність шкільного мініпідприєм- 
ства спрямована на підтримку матеріаль
но-технічної бази школи, на здійснення 
соціально значущої діяльності. Кошти, 
отримані навчально-трудовими групами, 
йдуть на виплату учням за працю, при
дбання призів і подарунків, оренду при
міщення, організацію шкільних свят, 
оформлення актової зали, придбання 
канцтоварів та ін. Найважливіше — не су

ма грошових коштів, а нагромадження 
учнями в результаті діяльності економіч
ного, життєвого досвіду, що сприяє роз
витку підприємницької компетентності.

Основою такої навчально-виховної 
системи є найважливіший об’ єднуваль- 
ний економічний елемент — праця. Бо має 
місце чіткий і логічний зв’ язок пізнання й 
практичної реалізації знань, яку можна 
зобразити формулою: пізнай економіку на 
уроці ^  зроби виріб на шкільному підпри
ємстві ^  ефективно реалізуй виріб ^  
справедливо розподіли дохід ^  кваліфіко
вано керуй цим процесом (Сліпенко, 2017).

Висновки та перспективи по
дальш их наукових розвідок. Таким чи
ном, розвиток підприємницької компе
тентності створює основу для актуалізації 
та закріплення отриманих знань і загаль- 
нотрудових умінь, сприяє усвідомленню 
значущості своєї праці, формує культуру 
праці, виховує почуття відповідальності, 
колективну спрямованість особистості, 
технологічну грамотність. Отже, форму
вання підприємницької компетентності 
учнівської молоді дасть їм змогу свідомо 
обирати власний шлях до професійного 
успіху, навчить аналізувати та ухвалюва
ти ефективні рішення не тільки в еконо
мічній сфері, а й у різних життєвих ситу
аціях, адже підприємницька діяльність є 
багатовекторною.

Перспективи подальших досліджень 
пов’ язані з розробкою комплексу прак
тичних завдань з формування ініціативи і 
підприємливості в учнів закладів загаль
ної середньої освіти на уроках трудового 
навчання.
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* * *

Бурдун В. В. Ф ормування в учнів 
закладів загальної середньої освіти 
підприємницької компетентності на 
уроках трудового навчання

У статті доведено необхідність фо
рмування підприємницької компетент
ності в учнів закладів загальної середньої 
освіти. Проаналізовано різні підходи нау
ковців до визначення поняття «підприєм
ницька компетентність».

Розглянуто основні напрями форму
вання ініціативи й підприємливості в уч
нів закладів загальної середньої освіти на 
уроках трудового навчання, схарактери
зовано різні форми та методи цієї роботи. 
Відзначено, що ці форми та методи 
повинні відображати новий діяльнісний 
підхід до навчально-виховного процесу. 
Зазначено, що важливим для вчителя 
трудового навчання є створення атмосфе
ри довіри, комфортних умов для співпра
ці учнів, розвитку в них лідерських якос
тей, почуття відповідальності за діяль
ність групи. Крім того, важливим чинни
ком у формуванні підприємливості є мо
тиваційне середовище уроку.

Серед найбільш ефективних форм і 
методів формування підприємницької ком
петентності визначено екскурсії, ігрові тех
нології, розробку проєктів, дискусії, органі
зацію ярмарків-розпродажів та ін. Визначе
но якості, які необхідно розвинути в учнів 
під час формування підприємницької ком
петентності. У статті проаналізовано досвід 
формування в учнів загальноосвітніх закла
дів США підприємницької компетентності.
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Ключові слова: підприємницька
компетентність, ініціативність, заклад за
гальної середньої освіти, учні, уроки тру
дового навчання.

Бурдун В. В. Формирование у уча
щихся учреждений общего среднего обра
зования предпринимательской компе
тентности на уроках трудового обучения

В статье доказана необходимость 
формирования предпринимательской ком
петентности у учащихся учреждений об
щего среднего образования. Проанализи
рованы различные подходы ученых к оп
ределению понятия «предпринимательская 
компетентность».

Рассмотрены основные направления 
формирования инициативы и предприим
чивости у учащихся учреждений общего 
среднего образования на уроках трудового 
обучения, охарактеризованы различные 
формы и методы этой работы. Отмечено, 
что эти формы и методы должны отражать 
новый деятельностный подход к учебно
воспитательному процессу. Отмечено, что 
важным для учителя трудового обучения 
является создание атмосферы доверия, 
комфортных условий для сотрудничества 
учеников, развития у них лидерских ка
честв, чувства ответственности за деятель
ность группы. Кроме того, важным факто
ром в формировании предприимчивости 
является мотивационная среда урока.

Среди наиболее эффективных форм и 
методов формирования предприниматель
ской компетентности выделены экскурсии, 
игровые технологии, разработка проектов, 
дискуссии, организация ярмарок-распро
даж и другие. Определены качества, кото
рые необходимо развить у учащихся при 
формировании предпринимательской ком
петентности. В статье исследован опыт 
формирования предпринимательской ком
петентности у учащихся общеобразова
тельных учреждений США.

Ключевые слова: предприниматель
ская компетентность, инициативность, 
заведение общего среднего образования, 
ученики, уроки трудового обучения.

Burdun V. V. T he Formation of En
trepreneurship  Competence of S tudents 
in Household and Industrial A rts  Classes 
at General Secondary Schools

The article substantiates the necessity 
of forming entrepreneurial competence of 
students' at general secondary education in
stitutions. Different approaches of scientists 
to the definition of the concept «entrepre
neurial competence» have been analyzed.

The basic directions of forming initia
tive and entrepreneurship of students in 
household and industrial arts classes at gen
eral secondary schools have been consid
ered; various forms and methods of this 
work have been characterized. It has been 
noted that these forms and methods should 
reflect a  new activity approach to the educa
tional process. The author has emphasized 
that it's  important for a  household and in
dustrial arts teacher to create an atmosphere 
of trust, comfortable conditions for coopera
tion, the development of leadership skills 
and responsibility for the group activities. In 
addition, the motivational atmosphere in 
class is an important factor for the formation 
of entrepreneurship.

Excursions, game technologies; project 
development, discussions and trade fairs have 
been identified as the most effective forms and 
methods of forming entrepreneurial compe
tence. The qualities that students should de
velop during the formation of entrepreneurial 
competence have been specified. The article 
has explored the experience of forming the 
entrepreneurial competence of students at gen
eral education institutions in the USA.

Key words: entrepreneurial competence; 
initiative, general secondary education institution, 
students; household and industrial arts classes,
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