
Звіт фінального оцінювання
програми «Заснування 
соціальних шкільних 
підприємств у сільській 
місцевості та малих містах 
України для заохочення 
молоді до соціального 
підприємництва»



ІнноваціїРезультати
Навчальна програма «Соціальне 

шкільне підприємство» включена у 
шкільний розклад як факультатив

Створена функціональна 
модель СШП

Започаткована система обміну 
досвідом та взаємодія з 

представниками СШП різних 
шкіл та областей

Створено та видано 
посібник з соціального 
шкільного 
підприємництва

Розроблені та реалізовані тренінгові 
програми з підготовки вчителів для 
якісного викладання факультативу, 
здійснення практичної допомоги учням у 
започаткуванні та функціонуванні СШП

Зроблено внесок в 
інституційне закріплення 
моделі СШП у систему 
середньої освіти України

Резюме



Методологія оцінювання
розроблена на основі показників стандартів якості оцінки 
OECD DAC за основними складовими: 
• актуальність
• ефективність/ успішність 
• продуктивність
• вплив
• сталість

Методи збору даних
1. Кабінетне дослідження (аналіз програмних документів та звітів наданих ФСЄ), що забезпечило порівняння 
планових і фактичних кількісних показників реалізації програми СШП, аналіз діяльності ФСЄ у межах програми, 
визначення результатів програми, вигодоотримувачів програми, організаційної спроможності виконавців програми, 
соціальний вплив програми.
2. Анкетування слухачів тренінгів, учасників СШП (учні та їх батьки) методом CAWI з використанням функціоналу 
Google forms (всього 337 осіб, з них: учнів – 162; батьки – 111; вчителі – 64. 
Response rate: «учні» – 77,5%; «батьки» – 82,8%; «вчителі» – 168%).
3. Індивідуальні (глибинні) онлайн-інтерв’ю із стейкхолдерами програми СШП (22 особи). 
4. Очні фокус-групові інтерв’ю, бесіди та face-to-face інтерв'ю з учнями, батьками, керівниками СШП, директорами 
під час відвідування п’яти СШП у Київській, Житомирській та Вінницькій областях (всього 61 особа, з них: учасники 
СШП – 41; керівники СШП – 3; директори – 2; вчителі шкіл – 5; батьки – 10).



Індикатори
актуальності

Оцінка реалізації програми "СШП" 
відносно очікувань

Оцінка корисності програми

Загальна оцінка реалізації 
програми

Учні
0

Батьки Вчителі

4,3 4,2 4,1 

Очікування

Бажання учнів надалі 
займатися СШП

5

87,7%

4,8 
балів

4,7
балів

Учні Батьки Вчителі

69,5% 57,3% 78,2%

Профорієнтація

0

100

Частка респондентів, що вказують 
на підвищення зацікавленості 
учнів у підприємництві, як 
майбутньої діяльності

50

3



Якість планування та реалізації 
програмиІндикатори

ефективності/
успішності

Оцінка якості реалізації програми

Частка учнів, яким вдавалося 
поєднувати діяльність за програмою з іншою

Частка учнів, які хочуть 
мати власну справу

Частка учнів, що використовують 
отримані навички

91,4%

Частка респондентів, яким усе 
сподобалося у реалізації програми

80% 80,4%

100

50

До проєкту Після проєкту

38,3% 55,6%

0

5

Учні Батьки

4,6 балів 4,8 балів 4,8 балів

Вчителі

0

3



вільний доступ учнів до 
обладнання

Індикатори 
продуктивності

відповідний стан обладнання, що 
дозволяє працювати на ньому 
(робочий стан)

наявного обладнання для 
реалізації моделі СШП

наявне обладнання дійсно 
корисне та потрібне 

Достатність

Корисність

Доступність

Стан

0

50

100

Учні Батьки Вчителі

65,1% 68,8%68,5%

0

50

100

Учні Батьки Вчителі

90,6% 96,9%94,6%

0

50

100

Учні Батьки Вчителі

77,2% 93,8%91,9%

0

50

100

Учні Батьки Вчителі

77,8% 90,5%80,2%

Сталість 
використання

0

50

100

Учні Батьки Вчителі

78,5%  90,7%86,5% 

обладнання продовжує 
використовуватись



Комунікабельність

Самостійність у 
вирішенні проблем

Впевненість у собі

Самоменеджмент

Командна робота

Лідерські якості

Вплив програми на особистісний розвиток школярів

У 68,5% зросла 
впевненість у собі

91,4%  можуть вирішувати 
проблеми без допомоги 

старших

70,3% більш активно 
проявляють себе

95% надають перевагу 
роботі командою

71,6% навчились планувати 
свій час (поєднувати СШП та 
інші види діяльності)

77,8% розвинули 
навичку публічного 

виступу

Денис, 9 кл.: «ми навчилися працювати у 
команді»

Вікторія, 5 кл. «я навчилася все встигати 
– і навчатися, і гуляти, і ходити до СШП»

Михайло, 7 кл. «ми навчилися чути один одного» 



Вплив програми на професійні орієнтації школярів

індивідуальна мотивація та 
інтерес, економічні аспекти 
(прибутковість), суспільна
корисність підприємницької 
діяльності, розуміння 
економічних аспектів 
підприємницької діяльності

Бажання Мотивація

Навички
формування професійно-

орієнтованих навичок

68% учасників СШП 
виявили бажання мати 

власний бізнес у 
майбутньому

0

50

100

Управління 
бізнесом 

Розробка 
бізнес плану

Створення 
бізнес ідей

80,9% 84,6% 88,2% «У мене виникло бажання іти в 
цьому плані розвитку, і я продовжую 
в тому ж дусі»;

«Хочу мати стабільний заробіток. Реалізувати 
власні цілі, спілкуючись з однодумцями. Зробити 
внесок у розв'язання соціальних проблем»

«Я хочу працювати на себе і займатися тим, що мені до 
душі, приносити користь суспільству і бути фінансово 
незалежною людиною»



Довіра до
програми

Потенціал 
впливу

Підтримка 
стейкхолдерами

Інтегрування 
факультативу

Індикатори
сталості

Усі школи залишили у 
розкладі

Стійкі
результати

93,8%

6,2%

Довіра
учнів та вчителів до 

програми: 
вони порадять її 

близькому оточенню
Порадять 
іншим
Вагаються

97,3%

2,7%

Бажання 
батьків надалі 
підтримувати 

підприємницьку діяльність 
дітей

хочуть

дитина 
завершила 
навчання у 
школі

87,7%

8,6%
3,7%

Мотивація
учасників-учнів 
продовжувати 
підприємницьку 

діяльність у школах
хочуть

не хочуть

не навчаються у 
школі

Мультиплікаційний 
ефект



Фінальні 
результати

80%

Сподобалось, 
усе було «Вау»

18,7%

Варто 
було 

спробувати

1,3%

Зовсім не 
сподобалось

Високий рівень задоволеності 
учнів-учасників програми «СШП»

Рівень задоволеності організацією 
та проведенням програми

Батьки Вчителі

97,3% 96,9%

Високі середні оцінки програми «СШП»

БатькиВчителі Учні

4,84,64,8

До програми Після програми

21,9% 82,8%

Рівень поінформованості про соціальне 
шкільне підприємництво (вчителі)

Рівень поінформованості про соціальне 
шкільне підприємництво (батьки)

До програми Після програми

22,5% 81,1%



Виконавець: 
ГО «Центр cоціального аудиту»
socauditcenter@gmail.com

mailto:socauditcenter@gmail.com

