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Економічна освіта у загальноосвітніх навчальних закладах Одеської області 

 

Подальший розвиток нашої держави пов'язаний з функціонуванням соціально 

орієнтованої ринкової економіки, яка працює на основі співіснування різних форм власності, 

підприємливості та конкуренції на різних видах ринків. 

Економіка суспільства – це складний і всеосяжний організм, який забезпечує 

життєдіяльність як кожної людини, так і суспільства в цілому. Ми щодня беремо участь в 

економічній діяльності, живемо в економічному середовищі, повсякчасно користуємося 

економічними термінами. Економічні знання утворюють ядро інформації про суспільство: 

переваги і недоліки економічних систем і варіантів суспільного вибору, вибір між рівністю                        

та ефективністю, діяльність фірм і організація галузевих ринків, маркетинг і менеджмент, 

ринок праці, ринки капіталу і грошей, сімейну економіку і поведінку споживачів, 

національну і світову економіку і т. п. Очевидно, що економічно безграмотна людина з 

самого початку приречена пройти більш складний життєвий шлях, її рішення у багатьох 

сферах суспільного життя часто будуть помилковими. Жити і бути поза економікою в 

сучасних умовах неможливо, і чим раніше людина зрозуміє роль економіки у своєму житті,                 

тим більш успішною вона буде в багатьох сферах життєдіяльності. 

Сучасна шкільна економічна освіта – це складна система. Вона має бути орієнтована 

на формування економічного мислення, підприємливості, сприйняття різноманітності й 

динамічності економічних процесів. Вивчення економічних понять, категорій, законів 

підготує випускників школи до реалій дорослого життя, забезпечить психологічну стійкість 

до можливих труднощів, пов'язаних з безробіттям, конкуренцією, зміною роботи та професії, 

місця проживання. Економіка сьогодні стає одним з предметів, який впливає соціалізацію 

людини в сучасному світі, оскільки кожен з нас, незалежно від віку, виховання або освіти 

безпосередньо стикається з рішенням багатьох економічних ситуацій. Тому економічна 

соціалізація – це включення індивіда в саме економічне співтовариство. Більш того, 

формування економічного мислення молоді є частиною власного світогляду,  сприяє 

розвитку громадської активності, ініціативності, підприємливості, посилення почуття 

відповідальної власності. Але сьогодні на перше місце виходить не сума знань, а вміння 

орієнтуватися в інформаційному просторі, гнучкість, мобільність, вміння працювати в 

команді і зацікавленість у примноженні цінностей організації та всього суспільства в цілому. 

Вирішення цих завдань вимагає модернізації системи освіти загалом, і, зокрема, 

педагогічних технологій, які покликані забезпечити нову якість економічноъ освіти. 



Викладання економіки як базової дисципліни у 2016/2017 навчальному році 

здійснюватиметься в 11-класах всіх профілів, окрім економічного, на рівні стандарту (35 

годин; одна година на тиждень); на профільному рівні у класах економічного профілю (210 

годин; по 105 годин у 10-му та 11-му класах).                       З методичними рекомендаціями 

щодо викладання економіки у наступному навчальному році можна докладніше 

ознайомитися на сайті МОН України http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

serednya/metoduchni.html   

Метою економічної освіти є формування високого рівня економічного мислення та 

формування навичок раціональної економічної поведінки, створення передумов для 

подальшого професійного навчання та ефективної практичної діяльності підростаючого 

покоління. Але для реалізації даної мети потрібні нові педагоги зі сформованим економічним 

мисленням. Тому процеси реформування змісту і структури шкільних освітніх галузей 

стосуються перебудови не тільки професійних знань, вмінь та навичок вчителів,                            

але й суттєвої зміни їх професійного мислення. В цих умовах винятково важливого значення 

набуває систематична робота з підвищення кваліфікації вчителів в системі післядипломної 

педагогічної освіти та урізноманітнення форм організації освіти упродовж життя.  

Трансформація вчителя-транслятора на фасилітатора чи модератора можлива лише за 

умови активізації та урізноманітнення форм методичного супроводу, зміни підходів до 

організації освітнього простору, де вчитель як суб’єкт визначає цілі для самоосвіти та 

самореалізації. Проведення тренінгів, вебінарів, залучення вчителів до проектів надає змогу 

співпрацювати методистам та вчителям в міжкурсовий період. Лише компетентний вчитель, 

який прагне до самоосвіти, здобуває нові знання та гнучко використовує їх у нестандартних 

умовах, уміє брати на себе відповідальність, може сформувати компетентного учня. 

Компетентнісно орієнтований підхід вважається ключовою інноваційною ідеєю сучасної 

освіти. Цей підхід занадто складний у розробці та оцінці. Труднощі  в реалізації цього 

підходу пов’язані з тим, що необхідною стає зміна методів роботи викладачів. 

Європейські інституції – Європейський парламент та Рада Європи у 2006 році 

рекомендували державам-членам ЄС вживати заходи, що мають на меті розвиток ключових 

компетенцій, що є важливим чинником у процесі навчання упродовж усього життя.  

Вони є необхідними кожному громадянину для гідного сприйняття нових викликів, 

пов’язаних з процесами глобалізації у суспільному, культурному та економічному вимірах. В 

ЄС була видана рекомендація Парламенту ЄС під назвою «Європейська рамка ключових 

компетенцій в цілях навчання протягом усього життя» 

За визначенням, наведеним в даному документі, ці компетенції включають: 

• Уміння спілкуватися рідною мовою; 

• Уміння спілкуватися іноземними мовами; 
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• Математична компетенція і базові знання в галузі науки і техніки; 

• Компетенції у сфері інформаційно-цифрових технологій; 

• Здатність до самоосвіти; 

• Соціальна і громадянська компетенції; 

• Дух ініціативи та підприємливості; 

• Усвідомлення своєї культурної приналежності, розуміння культурних відмінностей і 

вміння взаємодіяти з представниками інших культур. 

Протягом багатьох років питання розвитку та просування підприємливості як 

складової економічного мислення були стратегічною програмною метою як держав-членів 

ЄС, так і країн, які готуються до вступу в ЄС, а в останні роки важливість цих питань зросла 

ще більше. 

Дуже важливо переконати школи, викладачів і батьків у тому, що підприємливість 

являє собою ключову компетенцію для всіх, і призначена не для того, щоб зробити всіх учнів 

бізнесменами, а для того, щоб формувати економічне мислення. Саме навчальний заклад 

повинен робити певні дії щодо забезпечення подальшого стратегічного та сталого розвитку 

навчання підприємливості протягом всього життя. 

Одеський обласний інститут удосконалення вчителі у 2012 році долучився до роботи 

міжнародного українсько-польського проекту «Шкільна академія підприємництва».  

Загальна ціль проекту:  підтримка тривалого соціально-економічного розвитку 

держав, що розвиваються у проведенні діяльності, скерованої до підвищення рівня освіти і 

професійної кваліфікації суспільства за допомогою впровадження елементів бізнес-освіти у 

школі. 

Протягом 2012-2015 років методисти кафедри природничо-математичних дисциплін 

та інформаційних технологій інституту брали участь у роботі даного проекту та працювали 

над реалізацією завдань проекту в Одеській області. 

Під час першого етапу (2012-2013 р.р.) було: 

• підготовлено 3 тренери з економіки, психології та ІКТ із числа методистів Одеського 

обласного інституту удосконалення вчителів; 

• підготовлено 30 опікунів клубів «Шкільна академія підприємництва» із числа вчителів 

економіки та шкільних психологів; 

• створено 10 шкільних клубів підприємництва; 

• представлено досвід роботи шкільних клубів підприємництва у блогах та на міжнародній 

конференції у Варшаві (Республіка Польща, 2013). 

Найбільш активним і успішним виявився шкільний клуб «Імпульс» Суворовскої ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Ізмаїльського району, на базі якого створено опорну школу з проблеми 

«Формування в учнів компетенцій ініціативності та підприємливості через роботу шкільного 



клубу підприємництва» (керівник – Мельниченко В.П., вчитель географії та економіки). 

Саме завдяки такій формі роботи школярі мають змогу практичного використання набутих 

раніше знань, більш тісного знайомства з різними професіями, розкриття та удосконалення 

своїх підприємницьких якостей. На заключній конференції в м. Києві (2015 р.) клуб 

«Імпульс» за результатами роботи було визнано одним з найкращих в Україні та відзначено 

дипломом. 

Наступний етап проекту «Уроки з підприємницьким тлом» (2014-2015 р.р.)  набув 

нового змісту та завдань. Метою даного етапу було через ефективну підготовку вчительства 

розвивати в українських школярів ключову компетентність – підприємливість та 

ініціативність. Суть його полягала в тому, щоб формувати цю компетентність не тільки на 

уроках економіки, а й на уроках з усіх шкільних дисциплін – гуманітарного, природничо-

математичного та художньо-естетичного циклу. 

Під час другого етапу було: 

 підготовлено 2-х тренерів із числа методистів інституту; 

 проведена робота з вчителями-предметниками щодо їх підготовки до створення 

конспектів уроків неекономічного профілю з підприємницьким тлом; 

 створено збірник «Уроки з підприємницьким тлом»; 

 підготовлено 12 експертів з Одеського обласного інституту удосконалення вчителів до 

роботи щодо підтримки вчителів в процесі використання в школах публікації «Уроки з 

підприємницьким тлом»; 

 підготовлено вчителів різних навчальних предметів до впровадження інтегрованих 

уроків «з підприємницьким тлом» у школах області. 

Методистами кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційних 

технологій була створена система роботи з формування ключової компетентності 

ініціативності та підприємливості в учителів та учнів навчальних закладів Одещини (план 

роботи кафедри на 2016 рік): 

  Проведення тренінгів під час проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів 

природничо-математичних дисциплін «Реалізація змісту українсько-польського проекту 

«Уроки з підприємницьким тлом» в освітньому середовищі Одещини». 

  Робота постійно-діючого семінару-тренінгу «Реалізація змісту українсько-польського 

проекту «Уроки з підприємницьким тлом» в освітньому середовищі Одещини». 

  Робота творчої групи вчителів природничо-математичних дисциплін «Уроки з 

підприємницьким тлом як засіб формування в учнів компетенції ініціативності та 

підприємливості». 
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  Робота опорної школи «Формування компетенцій ініціативності і підприємливості в 

учнів ЗНЗ області засобами роботи шкільного клубу» Ізмаїльський район, Суворівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 Вивчення передового педагогічного досвіду «Формування в учнів компетенцій 

ініціативності та підприємливості через роботу шкільного клубу підприємництва» 

(вчитель економіки Суворовської ЗОШ Ізмаїльського району Мельниченко В.П.). 

У ході реалізації ідей проекту методисти кафедри розробили рекомендації для вчителів, 

як найбільш ефективно використовувати ресурс своєї шкільної дисципліни та позаурочний 

простір з метою формування ключової компетенції ініціативності та підприємливості. 

Формування компетенції підприємливості та ініціативності на уроках неекономічного 

спрямування через: 

 Змістову складову кожного навчального предмета: 

 Державний стандарт; 

 Навчальна програма. 

 Технології навчання: 

 Методи; 

 Техніки; 

 Прийоми і т.і. 

Ця робота буде продовжена методистами кафедри і надалі. 

 Формування економічного мислення учасників навчально-виховного процесу у 

загальноосвітніх закладах передбачає також впровадження елементів фінансової 

грамотності. Одеська область долучилася до реалізації завдань дослідно-експериментальної 

роботи «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-

виховний процес»  на 2012-2019 роки». Навчальні заклади все частіше включають у свої 

робочі плани курс за вибором «Фінансова грамотність» для учнів 10 класу, який має 

ознайомити учнів із сучасними фінансовими продуктами та послугами, розвивати в них 

навички використання таких продуктів, а також вміння планувати власне фінансове 

майбутнє. Але формувати виважене відношення до власних фінансів необхідно починати 

якомога раніше. Тому для забезпечення варіативної складової навчального процесу у 2015 

році науковим керівником, доктором економічних наук, професором Т.С.Смовженко було 

організовано роботу з розроблення концепції «Формування фінансової грамотності в 

початковій, основній і старшій школі». Відповідно до концепції було сформоване 

програмове та навчально-методичне забезпечення курсів «Фінансова грамотність» для учнів 

2-9 класів, яке передбачає наступність, послідовність та неперервність фінансової освіти 

школярів, що знаходить вираження в лінійно-циклічній структурі програм.    



Відомо, що найкращий освітній результат досягається при поєднанні різноманітних 

форм урочної та позаурочної діяльності. Вони розвивають економічне мислення і сприяють 

оволодінню учнями навичок саморозвитку і самонавчання. Тому сформовані в школі 

економічні компетентності є важливим чинником зростання економіки країни. Таким чином, 

формуючи економічний спосіб мислення окремого учня, його економічну культуру, в 

кінцевому рахунку, ми створюємо фундамент добробуту суспільства в цілому. 
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