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Анотація. 
У статті обґрунтовано та проаналізовано проблему підготовки обдарованих старшокласників до підприємницької 

діяльності в теорії та історії вітчизняної та світової педагогіки. Здійснено аналіз наукових праць історичних переду-
мов розвитку вітчизняних та зарубіжних науковців у контексті підприємницької освіти, професійного самовизначення 
та готовності обдарованих старшокласників до підприємницької діяльності. У статті перераховано та окреслено 
шляхи розв’язання проблем, які назрівають і виникають під час підготовки обдарованих старшокласників до підприєм-
ницької діяльності в закладах позашкільної освіти.

Ключові слова: обдарованість; підприємництво; допрофесійна підготовка; готовність до професійного самовизна-
чення.

ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ОБДАРОВАНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ 
ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТЕОРІЇ ТА  
ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА СВІТОВОЇ ПЕДАГОГІКИ

Ідея включення підприємництва в позашкільну 
освіту викликала значний ентузіазм за останні де-
кілька десятиліть. Вважається, що це є результатом 
безлічі таких наслідків, як економічне та індивідуа-
льне зростання, створення робочих місць і підви-
щення стійкості суспільства, а також залучення до 
підготовки в підприємницькій діяльності обдарова-
ної молоді. Проте втілення цієї ідеї в життя, поряд із 
заявленими позитивними ефектами, створило значні 
проблеми. Відсутність часу та ресурсів, страх учи-
телів перед комерціалізацією, перешкоди освітнім 
структурам вводити відповідну підготовку, трудно-
щі оцінювання та відсутність чіткості мети, завдань 
і змісту підприємницької освіти – це ті проблеми, 
з якими зіштовхуються практики, коли намагаються 
впровадити підприємництво в процес позашкільної 
освіти.

Трактування підприємницької освіти здійсню-
валося за дослідженнями низки зарубіжних вче-
них: З. Бюлент, Ф. Воррел, Н. Габелко, М. 
Гінзбург, В. Єфроімсон, М. Канту, Х. Лібер, Ф. 
Монкс,  Н. Робінсон, С. Родрігес і Жд. Сзарко. 

Підготовка обдарованих старшокласників до під-
приємницької діяльності у вітчизняній педагогіці 
опирається на низку проблем, які вивчали О. Алек-
сандрова, Ж. Вірна, М. Врубльовська, О. Губенко, 
А. Журкіна, Д. Закатков, Р. Іваненко, В. Кириченко, 

Є. Клімов, Г. Костюк, О. Мельник, О. Платонов, 
М. Тименко, Е. Пряжнікова, М. Шабдінов, Л. Федо-
ренко та ін.

На сучасному етапі в дослідженнях світової та 
вітчизняної педагогіки не розглядалося питання об-
ґрунтування проблематичності підготовки обдаро-
ваних старшокласників до підприємницької діяль-
ності.

Метою статті є здійснення теоретичного аналі-
зу вітчизняних і зарубіжних вчених щодо проблеми 
підготовки обдарованих старшокласників до під-
приємницької діяльності.

В історичному контексті підготовка старшоклас-
ників до підприємницької діяльності здійснювалася 
доволі проблематично. Проаналізуємо її на прикла-
дах досліджень науковців вітчизняної та світової 
педагогіки.  

Історичний контекст і сучасний стан підготовки 
до підприємницької діяльності, а також особливості 
позашкільної освіти у вітчизняній педагогіці вивча-
ли: Г. Балл, А. Вербицький, Д. Закатнов, О. Мель-
ник, О. Осипов,  П. Перепелиця, М. Піддячний, 
В. Рибалка, В. Тулаєв, О. Тютюнник [2, с. 46].

Так, у 1920–30 рр. здійснювалася допрофесійна 
підготовка політехнічного спрямування, де загаль-
ноосвітня школа виконувала роль професійної уста-
нови.
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а розвиток учнів більш креативними, орієнтовани-
ми на можливості, ініціативними та інноваційними, 
із дотриманням широкого визначення підприємни-
цтва, що стосується всіх сфер життя (М. Гінзбург, 
В. Єфроімсон, Н. Робінсон) [11, с. 138].

Основна ідея полягає в тому, що учні можуть і 
повинні тренувати свою здатність та бажання ство-
рювати цінність для інших. Це є основою підприєм-
ництва, а також компетенцією, якою в сучасному су-
спільстві дедалі більше потребують усі громадяни, 
незалежно від вибору професії. 

На нашу думку, проблема підготовки обдарова-
них учнів до підприємницької діяльності полягає в 
тому, що педагоги мають розпочати формувати під-
приємницькі здібності ще з молодшого шкільного 
віку, починаючи з широкого визначення підприєм-
ництва, включеного в навчальний план і актуально-
го для всіх учнів. 

Розвиток підприємницьких якостей у початковій 
школі таких країн, як США, Ірландія, та Італія, ви-
вчали І. Куіп, І. Зотермер. У молодшій школі запо-
чатковані спецкурси під назвою «Цікава економіка», 
де окремими практичними розділами додаються 
«Школа бізнесу» та «Я планую свій бізнес». До-
датково в молодшій та середній школах розвивають 
підприємницькі якості комп’ютерні ігри «Монопо-
лія» та «Антимонополія» [17, с. 23].

Варто зазначити, що допрофільна підготовка в 
підприємницькій діяльності за кордоном може роз-
починатися за спеціалізованими програмами ще в 
молодшій школі. 

Зарубіжні дослідники С. Родрігес і Х. Лібер  
стверджують, що єдиний спосіб розвинути в учнів 
підприємницькі здібності – це застосувати підхід 
«навчання через дію». Серед дослідників зростає 
консенсус того, що перешкоджає учням відвідувати 
та контактувати з міждисциплінарними командами і 
спілкуватися з людьми за межами школи/універси-
тету [15, с. 75].

У Сполучених Штатах за дослідженнями А. Гарн, 
М. Метьюз та Дж. Джоллі використовується єдиний 
термін – «підприємницька освіта» на рівнях школа/
коледж/університет [20, с. 9].

У Північній та Східній Європі вчені С. Кулегель, 
У. Топсакал використовують деякі додаткові тер-
міни. У Швеції та на Балканах термін «підприєм-
ницьке навчання» часто використовують як еквіва-
лент освіті підприємства. Іншим набором термінів, 
які використовуються у Фінляндії, є внутрішня та 
зовнішня підприємницька освіта. Внутрішня під-
приємницька освіта є синонімом вузького значення 
підприємницької освіти, а зовнішня підприємниць-
ка освіта постає синонімом широкого значення під-
приємницької освіти [18, с. 30]. 

Зокрема М. Лінч та С. Джарілло визначають 
підприємництво як «процес, за допомогою якого 
люди – самостійно або всередині організації – шу-
кають можливості незалежно від ресурсів, які вони 
зараз контролюють» [14, с. 40].

У довоєнні та післявоєнні роки (1941–1953 рр.), 
згідно з дослідженнями Д. Богоявленської, Л. Ли-
пової, Р. Науменко, І. Якимової, започатковується 
допрофесійна та професійна підготовка старшо-
класників до праці у сфері транспорту, сільського 
господарства та промисловості [2, с. 46].

В історичному контексті радянська педагогіка 
забороняла розвивати підприємницькі здібності у 
школярів, відповідно до аналізу праць Л. Даниле-
вич, Л. Федоренко, А. Шевенко та ін. Така консер-
вативна позиція ґрунтувалася на розвитку спеку-
лятивних форм поведінки в учнів, що призводило 
до авантюризму, а в подальшому – аферизму [10, 
с. 92].

Згідно з дослідженнями В. Русакова, Л. Липова, 
А. Матюшкіна, допрофесійна підготовка в закла-
дах позашкільного типу в 1960–80 рр. базувалася 
на системі виробничих відносин, підприємстві в 
сільськогосподарській діяльності та бригадах, що 
передбачало поєднання навчання з виробничою 
працею. Також в 1970-х рр. створюються умови для 
розвитку здібностей обдарованих дітей. Це так зва-
ний рівень спеціалізованих шкіл для обдарованих, 
який прирівнювався до закладів вищої освіти (ЗВО) 
[8, с. 72].

У 1990-х рр. в Україні підприємницьку освіту 
в школах розглядали крізь призму трудового до-
професійного навчання. Перші програми «Основи 
підприємницької діяльності» у 1990-х рр. для стар-
шокласників в закладах позашкільної освіти запро-
ваджували Д. Закатков, О. Саянова, М. Тименко та 
ін. [7, с. 51].

У НЦ «Мала академії наук України» варто запо-
чаткувати підприємницьку освіту для обдарованих, 
хоча в центрі існує напрям «Економіка», що набли-
жений до підприємництва. 

На сучасному етапі актуальності набувають 
спецкурси «Основи підприємницької діяльності» 
для учнів 8–11 класів О. Гребеннікової та Л. Яцунь 
[6, с. 34]. 

Відповідна програма сьогодення враховує основ-
ні завдання курсу, до якого належать: 

– засвоєння знань у підприємницькій діяльності 
з позиції правових економічних, соціальних, органі-
заційних і психологічних передумов; 

– розвиток особистісних і професійних якостей у 
підприємницькій сфері тощо [6, с. 67].

Проаналізуємо трактування підприємницької 
освіти за дослідженнями таких зарубіжних вче-
них: З. Бюлент. Ф. Воррел, Н. Габелко, М. Гінзбу-
рг, В. Єфроімсон, М. Канту, Х. Лібер, Ф. Монкс, 
Н. Робінсон, С. Родрігес, Жд. Сзарко та ін. [13, с. 7]. 

Підприємницьку освіту згадані вище дослідники 
розглядають з двох позицій: вузького та широкого 
значення. У вузькому розумінні цього слова авто-
ри М. Канту, З. Бюлент, Ф. Воррел, Жд. Сзарко та 
Н. Габелко спираються на визначення підприємни-
цтва, яке визначається як відкриття бізнесу. Інше 
розуміння описує не створення нових організацій, 
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Натомість Б. Джуліен і Х. Селф використову-
ють конструктивістський підхід у дослідженні 
підприєм ництва та пропонують визначення, охо-
плює не лише підприємця, а й нову створену цін-
ність, середовище, у якому вона відбувається, сам 
підприємницький процес і зв’язки між цими кон-
струкціями з часом [16, с. 45].

Альтернативний погляд на підприємництво, який 
краще підходить для сфери освіти, полягає в тому, 
щоб розглядати його як загальний метод людських 
дій, що складається з принципів і прийомів, вико-
ристовувати які кожен може навчитися ще  під час 
здобуття базової освіти (Е. Карадуман, З. Булент) 
[13, с. 21].

Підприємницьку освіту на три підходи поділя-
ють М. Путаллаз, Дж. Болдуін, Х. Селф. Навчання 
«про» підприємництво означає змістовний і теоре-
тичний підхід, який має на меті дати загальне ро-
зуміння цього явища. Це найпоширеніший підхід, 
який використовують у закладах вищої освіти. 
Навчання «для» підприємництва передбачає профе-
сійно-орієнтований підхід, що спрямований на на-
дання початківцям підприємцям необхідних знань 
та навичок. Викладання «через» означає підхід, що 
заснований на процесі та часто на досвіді, коли учні 
проходять через фактичний процес підприємниць-
кого навчання. Цей підхід переважно спирається на 
ширше визначення підприємництва і може бути ін-
тегрований в інші предмети загальної освіти, поєд-
нуючи підприємницькі характеристики, процеси та 
досвід з основним предметом. Вибудований підхід 
навчання «через» підприємницьку діяльність може 
бути актуальним всіх рівнях освіти загалом і для об-
дарованих старшокласників зокрема [18, с. 61].

Визначення підприємницької освіти спирається 
на таке базове визначення: «Підприємництво – це 
коли ви використовуєте можливості, ідеї та перетво-
рюєте їх на цінність для інших. Цінність, яка ство-
рюється, може бути фінансовою, культурною або 
соціальною» (С. Казрун) [1, с. 8]. 

Підготовка обдарованих старшокласників до під-
приємницької діяльності у вітчизняній педагогіці 
опирається на низку проблем, які вивчали О. Алек-
сандрова, Ж. Вірна, М. Врубльовська, О. Губенко, 
А. Журкіна, Д. Закатков, Р. Іваненко, В. Кириченко, 
Є. Клімов, Г. Костюк, О. Мельник, О. Платонов, 
Е. Пряжнікова, М. Тименко, М. Шабдінов, Л. Федо-
ренко та ін. Зокрема необхідно:

– окреслити стратегії оцінювання обдарованих, 
які вчителі могли використовувати в повсякденній 
практиці, дозволяючи колегіально й індивідуально 
оцінювати за своєю природою колективний, соціа-
льний та емоційний процес навчання;

– визначити шляхи управління та зменшення 
складності, до якої може призвести підприємницька 
освіта для обдарованих;

– розробити стратегії для вбудовування творчого 
навчання на практиці у змістовні та теоретичні на-
вчальні програми для обдарованих [3, с. 66].

Якщо майбутня робота у сфері підготовки об-
дарованих старшокласників до підприємницької 
діяльності може бути успішною з цими та іншими 
пов’язаними проблемами, загальна відповідь на 
запитання «Що собою являє підготовка до підпри-
ємницької діяльності в позашкільних закладах?» 
можливо, буде дуже відрізнятися від сьогоднішніх 
звичних відповідей і поширеної плутанини.

Підготовка до підприємницької діяльності обда-
рованих учнів у закладах позашкільної освіти по-
стає проблемою, тому що вкрай складно визначити, 
розвинути та реалізувати підприємницькі якості, що 
слугуватимуть основою у відповідній сфері. Завдан-
ня педагога полягає в тому, щоб допомогти визначи-
тись обдарованому учневі з майбутніми професіями 
у сфері підприємництва. Наше завдання описати 
систему підтримки педагогам, які викладатимуть 
дисципліни підприємництва для обдарованих стар-
шокласників у закладах позашкільної освіти. Дуже 
важливо надати педагогам педагогічну підтримку 
щодо розкриття та реалізації обдарованих у сфері 
бізнесу та підприємництва. 

Також потрібно враховувати, що формування 
готовності обдарованих до підприємницької дія-
льності – це складний інтегративний процес, де 
поштовхом до розкриття відповідних потенційних 
можливостей буде система підготовки обдарованих 
старшокласників до вибору професій сфери під-
приємницької діяльності в закладах позашкільної 
освіти. Цей процес може бути започаткований у від-
повідних закладах, та самій дитині потрібно вирі-
шувати: бути чи не бути підприємцем. 

Заклади позашкільної освіти можуть закласти 
основу знань про підприємництво та нав’язувати 
підприємницьку діяльність не зовсім коректно в 
педагогічному спрямуванні. Педагогам варто враху-
вати в педагогічній практиці відсоток ризику в під-
приємництві, наскільки він буде виправданим під 
час започаткування та реалізації бізнес- проєктів. 
Педагогам важливо акцентувати у викладанні під-
приємництва на способи мислення, креативні підхо-
ди та ідеї до заробітку, які наявні в обдарованих уч-
нів. У педагогічному контексті варто дотримуватися 
і моральних принципів, які зазвичай порушуються 
у сфері бізнесу (наприклад, аморальний «брудний» 
бізнес у сфері проституції та наркоманії). 

Сфера бізнесу та педагогічна система розташо-
вані «на різних полюсах» і наше завдання полягає 
в тому, щоб звести ці два поняття в єдине ціле, 
створити таку систему підготовки, яка була б запо-
рукою успіху в професійному самовизначенні під-
приємницьких професій. Дуже важливо виявляти 
ті якості до підприємницької діяльності, які спря-
мовані як на процес (творчі, наукові професії), так 
і на результат (заробіток грошей). До системи під-
готовки підприєм ницької діяльності варто включи-
ти економічну підготовку й економічне виховання 
обдарованих учнів у закладах загальної середньої 
освіти [5, с. 82].
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У дослідженнях М. Шимановського та М. Вовко-
вінського описано сутність професійної підготовки 
старшокласників до підприємницької діяльності. 
Автори розмежовують поняття допрофесійної та 
професійної підготовки. На нашу думку, в понят-
тя допрофесійної підготовки включена широко-
масштабність підприємницької діяльності, а в 
поняття професійної підготовки включена більш 
глибинна та вузька специфіка. У широкому кон-
тексті обдаровані учні позашкільних закладів ма-
ють бути обізнані зі специфікою праці, поважати 
людську працю в моральному еквіваленті і саме ця 
базова основа буде фундаментом у професійному 
самовизначенні та подальшій професійній саморе-
алізації та кар’єрі [2, с. 30].

Допрофесійна підготовка постає базою для фор-
мування та розвитку особистісних якостей, які в по-
дальшому переростуть у професійно-важливі якості 
майбутнього підприємця.

Допрофесійна підготовка не повинна заміщувати 
професійне навчання, тому орієнтовано має впису-
ватися в 1–2 роки залежно від специфіки робочої 
програми [6, с. 86].

Мета допрофесійної підготовки полягає в тому, 
щоб визначити здібності обдарованої дитини до 
підприємництва, вмотивувати дитину на розкриття 
потенційних здібностей, надати можливість відчути 
інтерес до підприємництва, задовольнивши потреби 
обдарованих у професійному самовизначенні.

Отже, допрофесійна підготовка є проміжним 
етапом між загальною та професійною освітою. 
Наше завдання полягає в тому, щоб розібратися в 
цій проміжній сфері таким чином, щоб обдаровані 
діти розкрили свої потенційні можливості до під-
приємницької діяльності та визначилися зі специфі-
кою професій підприємництва [8, с. 39].

Найоптимальніше допрофесійну підготовку 
запускати в підлітковому віці після обов’язко-
вої освіти, або ж останніми роками навчання в 
14–15-річному віці. На нашу думку, це буде краще, 
тому що відповідна частина учнів після 9-го кла-
су вже обирає майбутню професію. Показник ака-
демічної успішності обдарованого учня брати не 
рекомендовано, оскільки діти з лідерськими під-
приємницькими якостями можуть мати відносно 
занижені оцінки.

Проблема полягає в тому, що допрофесійна під-
готовка, оснащена загальною термінологією, не 
несе в собі достатнього практичного досвіду, а об-
дарованого учня насамперед потрібно зацікавити 
вмотивувати до відповідної діяльності, тому розв’я-
зання проблем мотивації та розвитку здібностей 
до підприємницької діяльності – це завдання педа-
гогічної системи підготовки обдарованих учнів до 
підприємницької діяльності. 

В американській педагогічній енциклопедії по-
няття допрофесійної підготовки допомагає обда-
рованим дітям розвивати спільні, не пов’язані з 
роботою, сильні сторони та навички, які сприяють 

можливості працевлаштування на оплачуваній ро-
боті в інтегрованому середовищі спільноти. Ці на-
вички можуть включати: навчання ефективного 
спілкування з керівниками, колегами та клієнтами; 
уміння дотримуватися вказівок; уміння виконувати 
завдання; навички щодо розв’язання проблем на ро-
бочому місці [1, с. 7].

Ми закликаємо педагогів формувати професій-
ні якості, вивчати професійні навички, звички, ін-
тереси та цілі обдарованих дітей. Це дає нам змогу 
приймати спільні рішення з кожною обдарованою 
дитиною, щоб узгодити їх із найкращою можливою 
програмою навчання. Створюючи середовище ви-
бору для обдарованих, а також навчаючи, ми допо-
магаємо надати можливість стабільності та успіху.

Допрофесійна підготовка є основою для вибору 
відповідного профілю навчання, а саме – підприєм-
ницької діяльності. Педагогічна система таким чи-
ном звужує час і спрямовує у вірне русло обдаро-
ваних дітей, диференціюючи найобдарованіших до 
підприємницької діяльності [12, с. 8].

Підприємницька освіта демонструє прогресивне 
зростання в освітніх закладах всього світу (Г. Курат-
ко) і в 2020 р. її пропонували в 1200 бізнес-школах 
лише у Сполучених Штатах [16, с. 44].

Найпоширенішою причиною того, чому дослід-
ники та експерти сприяють підготовці до підприєм-
ницької діяльності в позашкільних закладах, є те, 
що підприємництво розглядають як головний дви-
гун економічного зростання та створення робочих 
місць (О. Вонг) [18, с. 50]. 

Підприємницьку позашкільну освіту часто роз-
глядають як відповідь на дедалі більш глобалізо-
ваний, невизначений і складний світ, у якому ми 
живемо, що вимагає від усіх людей та організацій у 
суспільстві оволодіти підприємницькими компетен-
ціями (H. Гібб) [20, с. 18]. 

На сучасному етапі в Україні запускаються між-
народні грантові проєкти для обдарованих учнів за-
кладів загальної середньої освіти та позашкільної 
освіти під назвами: «Шкільна академія підприєм-
ництва» (українсько-польський проєкт), «Шкільне 
підприємництво» (українсько-словацький проєкт) 
тощо. 

На базі старших класів економічних профілів 
створено клуби підприємництва «Ерудит», де про-
водять інтегративні заняття разом з психологами та 
бізнес-практиками.

На нашу думку, головне завдання сучасної педа-
гогічної освіти полягає в розширенні кола підпри-
ємницької діяльності в контексті професійного са-
мовизначення обдарованих дітей.

Загальні концептуальні положення обдарованих 
старшокласників у сфері професійного самовизна-
чення вивчали Є. Ананьїна, Н. Аніщенко, Н. Ба-
лацька, О. Буров, М. Врубльовська, М. Гінзбург, 
А. Голомшток, Г. Горбатько, О. Губенко, Є. Гудкова, 
О. Джура, Є. Єгорова, І. Жерноклєєв, Д. Закатков, 
В. Зарицька, Л. Йовайша, Р. Іваненко, В. Кириченко,  
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Є. Клімов, І. Кондаков, Л. Корінна, Г. Костюк, 
Т. Кравченко, С. Кулікова, Л. Куліненко, А. Кухар-
чук, І. Кучерявеко, Н. Лавриненко, І. Мартинюк, 
М. Мельник, О. Мельник, О. Морін, А. Мудрик, 
І. Назимов, С. Пащенко, К. Платонов, М. Тименко, 
З. Річардс, Дж. Рензуллі, С. Пфайффер, Н. Робінсон, 
К. Мей, Дж. Фельдхусен, М. Садова, Л. Федоренко, 
Б. Федоришин, С. Чистякова, М. Шабдінов, П. Ша-
вир, С. Чистякова, А. Шевенко. 

Такі дослідники, як Є. Ананьїна, Ж. Вірна, 
М. Гинзбург, А. Голомшток, І. Жерноклєєв, В. Кири-
ченко, Л. Ткачук, С. Чистякова, М. Садова, А. Ше-
венко схиляються до того, що професійне самови-
значення як дефініція включає самостійний вибір 
професії, здійснення аналізу внутрішніх ресурсів, 
здібностей обдарованих учнів та їх співвідношення 
з вимогами професії [9, с. 115].

Натомість А. Голомшток, Г. Горбатько, Л. Ку-
ліненко, А. Кухарчук, С. Пащенко, М. Шабдінова 
розглядають професійне самовизначення як дов-
готривалий процес, результатом якого є готовність 
старшокласника обрати на майбутнє професію, яка 
б відповідала його здібностям та інтересам [2, с. 45].

Готовність обдарованого старшокласника до про-
фесійного самовизначення у сфері підприємницької 
освіти за дослідженнями О. Мельник – це складний 
інтегративний процес, який виступає новоутво-
ренням в старшому шкільному віці, яке розкриває 
здібності, таланти специфічні якості обдарування 
до підприємницької діяльності, а також враховує 
вимоги щодо реалізації відповідних можливостей у 
закладах освіти [6, с. 38].

Розробленням діагностичного інструментарію 
щодо професійного самовизначення у сфері біз-
несу і підприємництва та інших професійних сфе-
рах займалися такі психологи-діагности: Ж. Вірна, 
М. Мельник, О. Мельник, М. Садова, Б. Федори-
шин, А. Шевенко [2, с. 32].

Однак професійна орієнтація сучасної шко-
ли розрахована здебільшого на рівень середньо- 
статистичного учня, що позбавляє обдаровану мо-
лодь можливості більш ґрунтовно та професійно 
визначитися з майбутньою професією. Для ураху-
вання вибірки обдарованих потрібно запроваджу-
вати заклади позашкільної освіти для підготовки 
обдарованих старшокласників до вибору професії в 
підприємницькій діяльності.

Дослідженням різних видів обдарованості 
старшо класників (зокрема лідерської обдаровано-
сті в підприємницькій діяльності) займалися сучас-
ні науковці: О. Антонова, І. Бабенко, І. Волощук, 
М. Гальченко, В. Мадзігон, Л. Данилевич, Завго-
родня, В. Моляко, О. Музика, А. Савенков, М. Ян-
ковчук. Автори наголошують на детермінантах ви-
никнення та підготовки молоді до підприємницької 
діяльності з урахуванням відповідного різновиду 
обдарування [5, с. 103].

На нашу думку, підготовку до підприємницької 
діяльності з обдарованими старшокласниками в по-

зашкільних закладах важливо модернізувати до ін-
новаційних, економіко-політичних умов у зв’язку з 
розвитком суспільства. Доречно було б започаткува-
ти в закладах позашкільної освіти курси дисциплін 
«Основи підприємницької діяльності». 

Згідно з дослідженнями сучасних іноземних вче-
них П. Шавир, З. Річардс, Дж. Рензуллі, С. Пфайф-
фер, Н. Робінсон,  К. Мей, Дж. Фельдхусен, С. Кохн 
доведено, що понад 83 % обдарованих учнів мають 
бажання вивчати курси підприємництва. Щоб за-
початкувати ці курси в позашкільних навчальних 
закладах України не достатньо методичної бази та 
кваліфікованих фахівців, які б зуміли надати мето-
дику викладання з обдарованими дітьми за відпо-
відним напрямом. Факультативи та спецкурси були 
б доречними, але недостатньо оплачувані в країні, 
де наявна проблема економічного розвитку з вій-
ськовими наслідками: «Основи підприємництва», 
«Податкова система», «Фінансова грамотність» [21, 
с. 5].

Важливо диференціювати типи позашкільних 
навчальних закладів, щоб віднайти нішу для підго-
товки обдарованих старшокласників до підприєм-
ницької діяльності.

Підприємницька діяльність як продукт підприєм-
ницької екосистеми вважається процесом, з яко-
го люди створюють змогу інновацій. Ця інновація 
зрештою сприятиме формуванню нової цінності в 
суспільстві, а отже, це кінцевий результат підпри-
ємницької екосистеми, тоді як підприємницька дія-
льність є скоріше проміжним продуктом системи. 
Ця підприємницька діяльність має безліч таких 
проявів, як інноваційні стартапи, швидкозростаючі 
стартапи та заповзятливі співробітники [16, с. 50].

У систему підготовки до вибору професії в під-
приємницькій сфері варто включити нормативні 
документи, якими керується підприємець: Консти-
туція України (ст. 15, 41, 42, 44, 47, 49, 51) Господар-
ський кодекс України (ст. 225, 318), Положення про 
професійну орієнтацію молоді, концепцію профіль-
ного навчання у старшій школі тощо [2, с. 55].

Отже, підсумовуючи вищезазначене, варто відмі-
тити, що підготовка до підприємницької діяльності 
обдарованих старшокласників описує низку про-
блем, які висвітлено низкою науковців у зарубіжній 
та вітчизняній педагогіці:

– проблема постає в тому, що допрофесійна під-
готовка, яка оснащена загальною термінологією, не 
несе в собі достатнього практичного досвіду, а об-
дарованого учня насамперед потрібно зацікавити і 
вмотивувати до відповідної діяльності, тому розв’я-
зання проблем мотивації, проблем розвитку здібнос-
тей до підприємницької діяльності – це завдання пе-
дагогічної системи підготовки обдарованих учнів до 
підприємницької діяльності;

– професійна орієнтація сучасної школи розра-
хована здебільшого на рівень пересічного учня, що 
позбавляє обдаровану молодь більш ґрунтовно та 
професійно визначитися з майбутньою професією. 
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Для врахування вибірки обдарованих, потрібно за-
проваджувати заклади позашкільної освіти для під-
готовки обдарованих старшокласників до вибору 
професії в підприємницькій діяльності;

– у систему підготовки до вибору професії в під-
приємницькій сфері варто включити нормативні до-
кументи, якими керується підприємець.

Сутність висвітлених проблем будемо розв’язу-
вати за рахунок розробленої на майбутнє концепції 
педагогічної системи готовності обдарованих стар-
шокласників до вибору професії в підприємництві 
та поліструктурної моделі готовності обдарованих 
старшокласників до вибору професій сфери під-
приємницької діяльності в закладах позашкільної 
освіти.
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Summary.
The article substantiates and analyses the problem of 

preparing gifted high school students for entrepreneurship 
in the theory and history of domestic and foreign pedagogy. 
The analysis of scientific works of historical preconditions of 
development of domestic and foreign scientists in the context 
of business education, professional self-determination and 
readiness of gifted high school students for entrepreneurial 
activity is carried out.

The historical context and the current state of preparation 
for entrepreneurial activity, as well as the features of 
extracurricular education in domestic pedagogy are studied 
by A. Verbytsky, D. Zakatnov, O. Melnyk, O. Osipov, G. Ball, 
P. Perepelytsia, V. Rybalka, M Poddyachny, V. Tulaev,
O. Tyutyunnyk.

The interpretation of entrepreneurship education is
analyzed according to the research of a number of foreign 
scholars – M. Ginzburg, W. Efroimson, N. Robinson, 

F. Monks, M. Kantu, Z. Bulent, F. Warrell, Zhd. Szarko,
N. Gabelko, S. Rodriguez and H. Liber.

The preparation of gifted high school students for
entrepreneurial activity in domestic pedagogy is based on 
a number of problems studied by O. Alexandrova, J. Virna, 
M. Vrublyovska, O. Gubenko, D. Zakatkov, R. Ivanenko,
V. Kirichenko, E. Klimov, G. Kostyuk, A. Zhurkina,
O. Melnyk, O. Platonov, M. Tymenko, E. Pryazhnikova,
M. Shabdinov, L. Fedorenko and others.

N. Balatska, O. Burov, M. Vrublyovska, M. Ginzburg,
A. Golomshtok, G. Gorbatko, O. Gubenko, E. Gudkova,
O. studied the general conceptual positions of gifted
high school students in the field of professional self-
determination. I. Zhernokleev, D. Zakatkov, V. Zarytska,
L. Yovaysha, R. Ivanenko, V. Kirichenko, E. Klimov,
I. Kondakov, L. Korinna, G. Kostyuk, T. Kravchenko,
S. Chistyakova, S. Kulikova, L. Kulinenko, A. Kukharchuk,
I. Kucheryaveko, N. Lavrinenko, I. Martyniuk, M. Melnyk,
O. Melnyk, O. Morin, A. Mudryk, I. Nazimov, S. Pashchenko,
K. Platonov, M. Tymenko, B. Fedoryshyn, S. Chistyakova,
M. Shabdinov, P. Shavir, Z. Richards, J. Renzulli, S. Pfeiffer,
N. Robinson, K. May, J. Feldhusen, M. Sadova, L. Fedorenko,
A. Shevenko list and provide ways to solve problems that
arise during the preparation of gifted high school students for
entrepreneurship in out-of-school educational institutions.

Keywords: talent; entrepreneurship; pre-professional 
training; readiness for professional self-determination.
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