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В умовах компетентнісного підходу акцентується увага на
результаті навчання засобами предметів економічного спрямування,
пов’язаного з формуванням підприємливості та фінансової грамотності;
при цьому як результат розглядається не сума засвоєної інформації, а
здатність людини діяти в різних проблемних ситуаціях, застосовувати досвід
успішної діяльності в сфері підприємництва, плануванні власних життєвих
подій, бюджету тощо. Аналіз існуючих програм дозволяє зробити висновок
про те, що здійснення економічної освіти, окрім економіки, забезпечується
вивченням «Громадянської освіти»,
курсів за вибором економічного
спрямування та традиційно географії, адже певний перелік тем програми з
географії має економічний зміст, а також іншим предметам, зміст тем у яких
дозволяє реалізувати наскрізну змістову лінію підприємливості і фінансової
грамотності.
У 2019/2020 навчальному році економіка викладатиметься тільки
на профільному рівні у 10–11-х класах економічного профілю (3 години
на тиждень).
Учні 10 класу розпочнуть вивчення економіки на профільному рівні
(105 годин, 3 годин на тиждень) за новою навчальною програмою, що
затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407
(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).
Змістом Пояснювальної записки до навчальної програми визначено
компетентністний потенціал предмета, мета і основні завдання курсу
економіки у старшій школі.
Учні 11 класу вивчатимуть економіку на профільному рівні за
програмою, затвердженою наказом МОН України від 14.07.2015 № 826.
Зазначена навчальна програма розміщено на офіційному веб-сайті
Міністерства:
(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html)
Економічно зорієнтованою є змістова частина програми нового
інтегрованого курсу «Громадянська освіта» розділ 6 «Взаємодія громадян і
держави в досягненні суспільного добробуту», що затверджена наказом
МОН України від 23.10.2017 № 1407
(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
У межах варіативного компоненту змісту освіти пропонується
вивчення у 10 класі таких курсів за вибором: «Основи споживчих знань»,
«Фінансова грамотність»,
«Основи
інтелектуальної
власності»,
«Фінансова математика», «Географічна економіка», «Економічне
моделювання та розв’язування економічних задач» та ін.
До варіативної частини профільної школи віднесено такі

економічні курси: «Основи підприємницької діяльності», «Власна
справа», «Основи менеджменту», «Основи інтелектуальної власності»,
«Основи споживчих знань», «Основи сімейного господарювання».
Під час навчання економіки в педагогічній діяльності важливим
залишається проведення обов’язкового оцінювання навчальних досягнень
учнів: поточне, тематичне і підсумкове, а основним видом оцінювання –
тематичне. На основі тематичних оцінювань, що є результатом поточного
оцінювання, виставляється семестрова оцінка, а на основі семестрових –
річна, при цьому оцінюються реальні досягнення учня, а не його середній
бал. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів єдині для
загальноосвітніх і профільних класів.
З метою підтримки талановитої молоді та, плекаючи переможний
дух молодих людей, у 2019/2020 навчальному році за підтримки Міністерства
освіти і науки України організовуються і поводяться:
 черговий Всеукраїнський турнір юних економістів, питання якого
друкуються в періодичних виданнях
 Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова
грамотність», умови проведення розміщені на сайті ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти.
Анонси проведення інших подій і заходів з економічної просвіти та
фінансової грамотності відслідковуйте на сайті МОН.
Важливу роль у підвищені фахової обізнаності відіграють хмарні
технології. Основні компанії: Google, Microsoft, IBM, намагаються
удосконалити хмарні технології для їх впровадження у освітній процес.
Сучасні веб-сервіси у хмарі є важливою системою, завдяки якій створюються
певні навчальні середовища для підвищення кваліфікації вчителів та
розвитку їх професіоналізму та можливість залучити до освітнього процесу
учнів та їх батьків через використання досягнень Інтернет-технологій,
електронних додатків для освіти.
Перелік посібників, які можуть бути використані під час вивчення
економіки, рекомендації щодо використання сучасних інформаційних та
інноваційних технологій на уроках економіки, результати моніторингу якості
природничо-математичної освіти, програми курсів за вибором для
профільного навчання, анотації нової навчально-методичної літератури,
поради щодо організації роботи з обдарованими дітьми, розробки уроків та
позакласних заходів досвідчених учителів та інше друкуються на
державному рівні – в журналі «Географія та економіка в сучасній школі»
Міністерства освіти і науки України, розміщені на офіційному веб-сайті
Міністерства освіти і науки: (www.mon.gov.ua), веб-сайті Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти: (www.iitzo.gov.ua), а на обласному –
в газеті «Освіта Буковини», журналі «Освітній простір Буковини» та сайтах
ІППОЧО, ДОН ЧОДА.

