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Методичні рекомендації щодо викладання „Економіки“ 

в професійно-технічних навчальних закладах 

у 2015-2016 навчальному році 
 

Метою економічної освіти в системі загальної середньої освіти є така 

підготовка учнів, яка забезпечить їм достатній рівень життєвої 

компетентності у сфері економічних відносин на рівні держави, родини та 

окремої людини.  

 Вивчення економіки в ПТНЗ має забезпечувати розвиток 

економічної культури, економічного мислення учнів, навчити їх 

критично мислити, самостійно набувати, засвоювати і застосовувати 

економічні знання, спостерігати і пояснювати сучасні  економічні 

явища, робити розрахунки з економічної привабливості обраної 

професії. 

Економіка як навчальний предмет у 2015-2016 навчальному році 

викладатиметься на рівні стандарту - 1 година на тиждень, її програма 

розрахована на 35 годин, що охоплюють години вивчення матеріалу на 

уроках, включно з тими, які призначені для виконання практичних 

робіт і резервний час. 

Програма дисципліни включає чотири розділи:  

1. „Основи економічного життя суспільства“;  

2. „Ринкова економіка“;  

3. „Національна економіка як ціле“;  

4. „Світова економіка“, всього програма охоплює десять тем. 

Навчання сл ід  здійснювати з використанням типової навчальної 

програми: 

– Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка. 

11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень. – К., 2010. 

Звертаємо увагу на те, що згідно листа Міністерства освіти і науки 

України від   26.06.  2015 р. №  1/9-305 „Про вивчення базових дисциплін у 

загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016  навчальному році“, 

програми позбавлені жорсткого поурочного поділу. Звідси викладач має 

право довільно визначати кількість годин на вивчення тем, але без 

вилучення одних на користь інших. Обласні, районні та міські методичні 

кабінети (центри) не уповноважені регламентувати розподіл викладачем 

навчальних годин у межах тем. 

Навчально-методичне забезпечення вивчення економіки постійно 

поповнюється новими навчальними посібниками як традиційного характеру  

так і інноваційні за змістом і формою, вони готуються, як фахівцями різних 



 2 

рівнів, так і вчителями  практиками, які діляться свої досвідом. Перелік 

посібників, які можуть бути використані при вивчені економіки постійно 

оновлюється, друкується в щорічному інформаційному збірнику 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України та розміщені на 

офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту:  

www.mon.gov.ua та веб-сайті Інституту інноваційних технологій: iitzo. gov.ua 

Перелік підручників і посібників, які видані під грифом Міністерства 

освіти та науки України надані окремим документом.  

Для вивчення навчального предмета рекомендовано підручники-

переможці Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 

11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: 

1) Економіка (рівень стандарту, академічний рівень), 11 клас 

(автор Радіонова І. Ф., видавництво Аксіома, 2011). 

2) Економіка (рівень стандарту, академічний рівень), 11 клас 

(автори Крупська Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т.І. ). – Харків: Ранок, 2011. 

Логіці та змісту підручників відповідають методичні посібники, що 

значно розширюють можливості вчителя при підготовці матеріалів 

проміжного контролю знань учнів та практичних робіт.  До таких 

методичних посібників належать: 

– Горленко А.О. Практичні роботи з економіки. 11 клас. Рівень 

стандарту. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. 

– Горленко Г.О. Економіка. Тестові завдання. Навчальний посібник для 

учнів 10-11 класів. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. 

– Часнікова О.В. Економіка. 10 клас. Рівень стандарту. Академічний 

рівень: Експрес-контроль. – Харків: Ранок, 2010. 

– Бондарєв Н.В. Економіка. 11 клас: Рівень стандарту. – Харків: 

Видавнича група: Основа, 2012 р. 

Матеріали підручників логічно структуровані. Крім основної 

змістової частини, визначення приросту знань учня, схематичного 

зображення логіки теми, підсумків теми, пояснення практичного 

значення отриманих знань, матеріал цієї частини підручників дає 

можливість учню поглибити знання, частково вийшовши за межі 

програми, підготуватися до конкурсів та олімпіад з економіки. 

Доцільним є використання „Інтегрованого електронного комплексу 

„Економіка, 10 клас“, який сприяє автоматизації процесу навчання та 

спрощує контроль за його результатами. 

Під час підготовки до ДПА та ЗНО можна використати „Збірник 

завдань для державної підсумкової атестації з економіки. 11 клас“  
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(автори Ю.В. Бицюра, Г.О. Горленко, С.Л. Капіруліна).  

Під час роботи за зазначеними вище навчальними програмами 

викладач має право коригувати кількість годин в залежності від 

можливостей навчального закладу.  

З метою більш повного врахування й розвитку навчально-

пізнавальних інтересів учнів, їхніх нахилів і здібностей, викладачу 

надається право змінювати до 30% змісту обраної навчальної 

програми.  

Формами перевірки теоретичних знань можуть бути: 

усні відповіді за заданою темою, 

реферати за заданою або обраною учнем темою, 

індивідуальні або групові проекти та бізнес-плани, їх захист, 

відповіді на тестові завдання різних рівнів складності, 

обговорення власної думки в процесі обговорень актуальних 

економічних проблем. 

Перевірка набутих навичок може здійснюватися у процесі: 

вирішення задач різних рівнів складності, 

побудови графіків, що пояснюють зміст або динаміку певних 

економічних процесів, 

розрахунків окремих економічних показників за фактичними даними. 

Істотну допомогу для підвищення свого фахового рівня та у 

підготовці до уроків з економіки викладачам надасть  посібник 

упрядників: Войцех Одзімек та Мариа Пинтковська „Ініціативна молодь – 

інноваційні методи навчання підприємництва в українській системі освіти“, 

Краков, 2014,  журнал „Географія та економіка в сучасній школі“ 

Міністерства освіти і науки України. 
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