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Методичні рекомендації щодо викладання  

„Основ галузевої економіки і підприємництва“ 

в професійно-технічних навчальних закладах 

у 2015-2016 навчальному році 
 

У сучасних умовах господарювання та великої конкуренції на ринку 

праці виникає потреба у висококваліфікованих робітниках, які б після 

закінчення ПТНЗ вдало працевлаштувалися згідно отриманого диплома, 

внаслідок чого виникає необхідність в оновленні змісту освіти та її адаптації 

до сучасного життя. Тому при викладанні предмета „Основи галузевої 

економіки і підприємництва“, беручи за основу впроваджені галузеві 

державні стандарти, потрібно в учнів, окрім бзових економічних знань, 

сформувати економічне мислення та виробити професійні компетенції та 

розвинути хист до підприємництва. 

Потрібно враховувати такий аспект викладання економіки, який 

закладений в основу Державного стандарту освіти, як наступність процесу 

здобуття професійної освіти та її ступеневість. Так, у кухарів, кондитерів, 

офіціантів, барменів, кравців це підвищення розряду, а в перукарів - класи 

підготовки.   

Щоб зацікавити учнів, спонукати їх до продуктивної праці, потрібно 

використовувати економічні терміни та суто виробничі ситуації прив`язані до 

певних робочих професій. Тобто суть запитання на визначення заробітної 

плати може бути однаковою, але сформульована задача повинна бути по-

різному, наприклад, для перукарів - про срижки і зачіски, а для кухарів - про 

виготовлення страв і напоїв. 

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 

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 
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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: 

 

  

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, 

розрахунків окремих економічних показників за фактичними даними. 

Істотну допомогу для підвищення свого фахового рівня та у 

підготовці до уроків з економіки вчителям надасть  посібник упрядників: 

Войцех Одзімек та Мариа Пинтковська „Ініціативна молодь – інноваційні 

методи навчання підприємництва в українській системі освіти“, Краков, 

2014. 
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