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льні напрями розвитку вітчизняної освіти взагалі і вищої 

освіти зокрема, широкого впровадження інноваційних під-

ходів, сучасних технологій і методів навчання, методики 

викладання навчальних дисциплін. Відображено результа-

ти наукових досліджень щодо застосування інноваційних 
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рування. 
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нтів та пошукачів, які займаються проблемами розвитку 

вітчизняної освіти. 
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СЕКЦІЯ 7 
 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ 

ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ, 
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВЧИТЕЛЯ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 

 

Гуцан Т.Г. – канд. пед. наук, доцент 
кафедри економічної теорії 
Гура А.О. – ст. викладач 

кафедри економічної теорії, 
Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди 
Харків, Україна 

 

Професійна діяльність вчителя економіки є, з одного 
боку, багатоаспектною, з іншого – єдністю окремих її на-
прямів. Така професійна діяльність потребує спеціальної 
освіти, тобто оволодіння системою спеціальних знань, 
умінь, навичок, необхідних для виконання функцій, 
пов’язаних з професією педагога. Основними функціями 
(видами діяльності) вчителя в педагогічній літературі ви-
значено [1]: діагностична, орієнтаційно-прогностична, 
конструктивно-проектувальна, організаторська, інформа-
ційно-пояснювальна, комунікативно-стимуляційна, аналі-
тико-оцінна, дослідницько-творча. Означені функції вчи-
тель економіки реалізує у процесії своєї професійної дія-
льності через професійно-педагогічні вміння. Ці функції є 
взаємопов’язаними та зумовлюють певний комплекс педа-
гогічних умінь: діагностичні, прогностичні, конструктивні 
і проектувальні, організаторські, інформаційні, комуніка-
тивні, аналітичні, дослідницькі. Проаналізуємо, як ці фун-
кції та вміння реалізовуються в діяльності вчителя еконо-
міки в профільних та непрофільних класах сучасної школи.  
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Професійна діяльність учителя економіки в школі, що 
має універсальний профіль навчання, починається з аналі-
зу навчальних програм кожного ступеня закладу загальної 
середньої освіти для з’ясування, які економічні поняття та 
категорії вже засвоєно у процесі вивчення основних пред-
метів, чи розв’язували учні задачі з економічної тематики 
та який рівень знань з економіки вони мають сьогодні. 
Особливостями педагогічної діяльності вчителя економіки 
в такій школі є організація вивчення основ економіки з 
обов’язковим забезпеченням міждисциплінарних зв’язків, 
застосуванням ігрових форм навчання та формування по-
зитивної мотивації до вивчення економіки, до якої не всі 
учні виявляють інтерес. Це потребує від вчителя економіки 
прогностичних, конструктивних, проектувальних, органі-
заторських умінь. 

Зміст професійної діяльності учителя економічних 
профільних класів має іншу наповнюваність. Згідно зі 
структурою шкільної економічної освіти, вчитель економі-
ки повинен бути готовим до викладання економічних дис-
циплін або проведення факультативів на кожному ступені 
ЗЗСО. Як правило, профільному вивченню економіки у 
старшій школі передує допрофільна підготовка. Це надає 
роботі вчителя економіки ще однієї особливості: необхід-
ності врахування в педагогічному процесі вікових особли-
востей школярів та володіння методикою викладання ос-
нов економіки в початкових класах, основній та старшій 
школі (діагностична та орієнтаційно-прогностична функ-
ція), хоча ЗВО сьогодні не завжди забезпечують таку під-
готовку, орієнтуючись переважно на школу ІІІ ступеня, що 
ускладнює подальшу роботу вчителя.  

У початковій школі вчитель економіки повинен самос-
тійно розробити календарний план пропедевтичного курсу 
економіки для молодших школярів, конспекти уроків; за-
безпечити уроки наочними, роздатковими матеріалами та 
обладнанням; дібрати види діяльності, які краще відпові-
дали б визначеним цілям і завданням дисципліни; планува-
ти систему прийомів стимулювання та заохочення актив-
ності учнів; формувати стійкий інтерес до вичення еконо-
міки, а також потребу в економічних знаннях. Основними 
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функціями вчителя на цьому етапі є орієнтаційно-
прогностична, конструктивно-проектувальна, організатор-
ська, комунікативно-стимуляційна, що потребує прогнос-
тичних, конструктивних, проектувальних, організаторсь-
ких і комунікативних вмінь. 

В основній школі здійснюється допрофільна підготов-
ка учнів. У процесі допрофільної підготовки в основній 
школі учитель економіки має: 

1) вивчити здібності, нахили та інтереси учнів, їх 
суб’єктивний досвід; здійснити оцінку рівня готовності до 
сприйняття економічної освіти; з’ясувати, з якими еконо-
мічними поняттями та явищами знайомляться учні під час 
вивчення інших предметів, що вимагає встановлення між-
дисциплінарних зв’язків через взаємодію з учителями; ви-
значити уподобання учнів стосовно запропонованих спец-
курсів та/або факультативів з економіки (діагностична фу-
нкція); 

2) проінформувати батьків та учнів про систему пе-
редпрофільної економічної освіти у ЗЗСОЗ, з’ясувати їхні 
подальші плани щодо навчання (інформаційно-
пояснювальна функція); 

3) виявити причини, що перешкоджають успішному 
сприйняттю та засвоєнню економічних знань, враховуючи 
різний рівень підготовки, мотивації та світогляд дітей, 
особливості виховання та різний досвід у родині, якості 
особистості тощо; визначити фактори, які сприяють досяг-
ненню цілей вивчення економічної освіти (аналітико-
оцінна функція).  

Аналізуючи курси за вибором з економіки для основ-
ної школи та їх навчально-методичне забезпечення, вчите-
лю економіки профільної школи необхідно починати робо-
ту із дидактичного проектування навчання школярів (конс-
труктивно-проектувальна функція), що потребує конструк-
тивно-проектувальних вмінь. Йому необхідно розробити 
навчальні програми та календарні плани економічних дис-
циплін; самостійно розробити плани, конспекти уроків; 
здійснити планування методів, засобів та форм навчання, 
контролю, самостійної роботи учнів з метою стимулюван-
ня їх до пізнавальної діяльності та з урахуванням особли-
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востей формування особистості в підлітковому віці. Осно-
вними методами навчання є розповідь, пояснення, 
розв’язування елементарних економічних задач, моделю-
вання та ділові ігри з відображенням спрощених реальних 
процесів економіки. Формами перевірки навчальних дося-
гнень учнів є вправи і тестові завдання, що слугують осно-
вою для підготовки у майбутньому до зовнішнього оціню-
вання навчальних досягнень.  

У старших профільних економічних класах вчитель 
економіки починає свою діяльність з конкретизації змісту 
економічної освіти, тобто з’ясовує які саме питання еконо-
міки і в якому класі вивчаються (аналітико-оцінна функція); 
проектування діяльності учнів з метою засвоєння ними да-
них питань (конструктивно-проектувальна); передбачення 
труднощів засвоєння економічних дисциплін та проекту-
вання власної діяльності на цій основі (прогностична функ-
ція).  

До профільних економічних класів приходять діти з рі-
зних класів та шкіл. Тому вчителю економіки необхідно 
з’ясувати мотивацію вибору економічного профілю навчан-
ня, а також, чи вивчали учні економічні поняття у початко-
вій та економічні дисципліни в основній школі, які саме, чи 
досліджували економічні явища та процеси під час вивчен-
ня інших дисциплін тощо; розробки уроків з урахуванням 
того, що провідною діяльністю у старшому шкільному віці є 
навчально-професійна, мислення є абстрактно-логічним та 
використанням на цій основі таких методів: моделювання, 
проектування, дослідження економічних процесів, ділові та 
рольові ігри, а також розробка і проведення різних типів 
уроків, у тому числі й нетрадиційних, а саме: інтегрований, 
урок-есе, урок-аукціон, урок-конкурс, урок-прес-
конференція, урок-практикум, урок-брейн-ринг тощо. Ос-
новними формами організації навчання є: парна робота, 
робота в мікрогрупі, міжгрупова робота. Це вимагає від 
учителя економіки постійної роботи на суб’єкт-суб’єктній 
основі, великого обсягу уваги, вмінь демократичного спіл-
кування, швидкого переключення уваги; розробки різних 
видів завдань, переважно в тестовій формі, з метою переві-
рки навчальних досягнень учнів та підготовки їх до олімпі-
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ад з економіки (конструктивні, проектувальні вміння). В 
умовах активного впровадження системи зовнішнього оці-
нювання навчальних досягнень учнів учителю економіки 
необхідно пожвавити, спланувати, систематизувати та пос-
тійно удосконалювати роботу щодо набуття школярами 
вмінь виконання тестових завдань різної форми й різного 
ступеня складності [2]. Все це вимагає від вчителя діагнос-
тичних, інформаційних, аналітичних умінь. 

Отже, особливостями професійної діяльності вчителя 
економіки в сучасній школі України є: 

1) самостійне конструювання змісту економічних дис-
циплін, який треба викласти в навчальних програмах, посі-
бниках, методичних рекомендаціях, робочих зошитах то-
що, що вимагає діагностичних, конструктивних і проекту-
вальних педагогічних умінь; 

2) виявлення та забезпечення міжпредметних зв’язків і 
наступності між початковою, основною і старшою школою 
у викладанні економічних понять, що вимагає діагностич-
них, конструктивних і проектувальних вмінь; 

3) здійснення профорієнтаційної роботи щодо вибору 
дітьми економічного профілю, що вимагає діагностики уч-
нів, комунікативних, організаторських вмінь, спеціальних 
знань; 

4) формування позитивної мотивації в учнів до ви-
вчення економіки, а у вчителів початкової й основної шко-
ли – до співпраці, що вимагає комунікативних і організа-
торських умінь. 
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