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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання 

економічних дисциплін» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра зі спеціальності 051 Економіка. 

Завдання вивчення курсу „Методика викладання економічних 

дисциплін”: 

Підготовка студентів до виконання самостійних педагогічних завдань: 

вони оволодіють основними методами викладання,знайомляться з 

нормативними документами, які регламентують діяльність викладача,  

засвоюють форми організації навчального процесу. 

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна „Методика викладання 

економічних дисциплін” базується на знаннях, здобутих студентами при 

вивченні наступних дисциплін: політекономія, основи бізнесу, основи 

ринкової економіки, фінанси і кредит,маркетинг, менеджмент, історія 

економічних вчень, логіка, риторика, ділове спілкування та інші.  

Метою дисципліни „Методика викладання економічних дисциплін” є 

вивчення та активізація методики викладання економічних дисциплін що 

покликані не лише розкрити зміст економіних категорій, а й знайти 

ефективні форми проведення занять, оцінювання знань для того, щоб процес 

вивчення економіки став більш привабливим та цікавим. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні 

знати: 

- Основні форми та методи проведення занять з економіки;  

- Засвоїти основи викладацької майстерності;  

- Оволодіти всіма формами та видами контролю та оцінювання знань; 

- Вміти підготувати та провести семінарське заняття з економіки. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ 

РОБІТ 

 

Курс складається з теоретичної (лекції) та практичної (семінари) 

частин. Лекції за курсом дають основні установки, ряд питань носять 

проблематичний, дискусійний характер. Проведення практичних робіт буде 

сприяти більш повному закріпленню теоретичних знань. 

На практичні заняття виносять теми, що погребують детального 

опрацювання й аналізу для більш глибокою і систематичного вивчення 

навчального матеріалу. Окремі питання занять можуть слугувати темами для 

написання рефератів.  

Для більш глибокого вивчення окремих питань студенти можуть 

використовувати навчальні посібники, наведені у цих методичних 

рекомендаціях. 

Згідно з навчальним планом передбачається виконання однієї 

контрольної роботи на семестр студентами, які навчаються без відриву від 

виробництва. 

Метою контрольної роботи є активізація самостійної роботи студента 

поліпшення теоретичної та практичної підготовки, набуття навичок, 

закріплення знань і самоконтроль вивчення курсу. 

Варіанти контрольних завдань визначаються за останньою цифрою 

залікової книжки студента (шифр). 

Контрольна робота виконується студентами в учнівському зошиті на 18 

аркушах або на аркушах паперу форматом А4. Підпис на палітурці повинен 

містити назву дисципліни з відмітками, що це контрольна робота, повинен 

також бути вказаний курс, шифр групи, особистий підпис студента, номер 

варіанту контрольного завдання, прізвище ім’я та побатькові студента. У 

кінці контрольної роботи необхідно навести список використаної літератури. 

Викладення змісту контрольної роботи повинно здійснюватися 

послідовно, згідно зі складеним планом. Істотне значення має правильне 
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оформлення роботи. Вона повинна бути написана чітко, без скорочень (крім 

загальноприйнятих). Залежно від якості контрольної роботи, повноти 

викладення питань, правильного оформлення викладач може оцінити роботу 

як позитивну, або, за наявності визначених недоліків, призначити години для 

співбесіди зі студентом. 

Студент, який своєчасно не здав і не захистив контрольну роботу, до 

заліку не допускається. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА 

ОСТРОГРАДСЬКОГО 
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2 ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Тема 1 Основи курсу «методика викладання економічних дисциплін» 

1. Методика викладання економічних дисциплін як навчальний курс.  

2. Економічна освіта в системі економічної культури суспільства. 

3. Економічне навчання як процес зміни економічної поведінки 

людей.  

Література: [1, с. 68; 2, с. 19; 3, с. 49; 5, с. 21; 8,0.134).  

 

Тема 2 Методика підготовки уроків і лекцій з економіки  

1. Урок і лекція як оріанізаційно-методичиі форми навчання. 

2. Етапи підготовки уроків та лекцій.  

3. Умови проведення теоретичних занять. 

4. Конспект-схема як форма активізації методики викладання 

економічних дисциплін. 

Література: [1, с. 85; 2, с. 39; 3, с. 29; 6, с. 24; 8, с. 121 ; 9, с.23].  

 

Тема 3 Порядок підготовки і проведення семінарських 

(практичних) занять з економічних дисциплін»  

1. Особливості методики проведення практичних і семінарських занять. 

2. Дискусія - засіб навчання та вирішення економічних проблем. 

3. Застосування аналізу економічних ситуацій та завдань. 

4. Використання різних методик "мозкового штурму" в економічному 

навчанні. 

Література: [1, с. 107; 2, с. 19; 4, с. 44; 6, с. 21; 9, с. 91]. 

 

Тема 4 Організація самостійної роботи при вивченні економічних 

дисциплін 

1. Самостійна робота як методична проблема. 

2. Форми активізації самостійної роботи. 
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Література: [2, с.96; 3, с. 186; 5, с. 99, 7, с. 91, 9, с. 131]. 

 

Тема 5 Контроль і оцінювання результатів економічного навчання 

1. Контроль як методична проблема. 

2. Тест-форма навчання,  контролю і оцінювання знань. 

3. Модельно-рейтингова система оцінювання. 

Література: [2, с. 67; 2, с. 89; 5.с. 86; 7,с.91;9.с. 121]. 

 

Тема 6 Засоби навчання в економічній освіті 

1. Засоби навчання, класифікація їх в економічній освіті.  

2. Технічні засоби навчання. 

3. Засоби наочності під час викладання економічних дисциплін.  

4. Опорно-інформаційні схеми та принципи їх побудови. 

Література: [2, с.96; 3, с. 186; 5, с. 99, 7, с. 91, 9, с. 131]. 

 

Тема 7 Кенс-метод як провідний метод формування професійних вмінь 

викладача 

1. Передумови ефективного застосування методу конкретних ситуацій. 

2. Методичні вимоги до підготовки й використання кейс-методу. 

3. Вимоги до змісту конкретних ситуацій. 

4. Структура та види навчальної проблеми. 

Література: [2, с. 102; 3, с. 246; 5, с.107; 7, с. 91; 9, с. 136]. 

 

Тема 8 Технології навчання в економічній освіті 

1. Поняття, особливості, історія розвитку технологій навчання. 

2. Зарубіжний досвід викладання економічних дисциплін, оцінювання  

можливостей його використання у вітчизняній економічній освіті.  

3. Адаптивна, розвиваюча система, діалоговий підхід тощо. 

Література: [2. с. 123; 3, с. 288; 5. с. 115; 8. с. 51; 9. с. 86]. 

 



10 
 

Тема 9 Ігрові метоли навчання в економічній освіті 

1. Сутність, класифікація та значення ігрових методів навчання. 

2. Методика використання дидактичних ігор в економічній освіті.  

3. Шляхи підвищення ефективності застосування ігрових методів.  

Література: [1. с. 126; 2, с. 108; 3, с. 263; 5, е. 97; 8, е. 112; 9, с. 144]. 

 

Тема 10 Специфіка педагогічної діяльності в економічному навчанні 

1. Методика чи технологія викладання. 

2. Особливості поширення прогресивних методик викладання. 

Психолого-педагогічна неповторність викладача. 

Література: [1,с. 223; 2, с. 125; 3, с. 50; 5, с. 108; 7,с.91; 11, с. 152].  
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3 ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Тема 1 

Японія значною мірою забов’язана своїй перевазі над рештою країн 

саме умінню японців навчатися. 

Груповій поведінці японців притаманні: 

- дисциплінованість, 

- відданість авторитетові; 

- почуття обов’язку. 

Добре відома допитливість японців, їхнє бажання дійти до суті речей, їхні 

прагматизм і практицизм. 

Наприклад, у побутовому плані японцям властиві: 

- ввічливість; 

- акуратність; 

- вимогливість; 

- порядок; 

- витримка; 

- ощадливість; 

- допитливість. 

Витримка — це визначальна риса японської нації. 

Життєві правила японців: 

- упокорюйся ситуації; 

- обмежуй себе в розвагах; 

- поважай самого себе причиною своїх негараздів і навіть нещасть.  

Спробуйте створити свій «портрет» українців. Подумайте, які життєві 

правила нашої нації покладено в основу вітчизняної економічної культури. 
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Тема 2 

1. Знайдіть і опрацюйте фактичний матеріал, який характеризує 

особливості американської, європейської, японської систем економічної 

освіти та виховання. 

2. Порівняйте їх з системою економічної освіти в Україні. 

3. підготуйте аналітичний виступ за цією проблемою. 

 

Тема З 

Розробіть власну концепцію загальної економічної освіти в нашій 

країні (використовуючи власний досвід економічної освіти, а також відомі 

вам напрями економічної освіти в інших країнах чи безпосередньо в Україні).  

 

Тема 4 

Уважно прочитайте методичні поради «Як розробити економічну 

загадку» та приклади економічних загадок «Занепад Іспанії», «Перша 

економічна революція». Підготуйте дві економічні загадки, характерні для 

економічних відносин в Україні. 

Як розробити економічну загадку 

1. Будьте уважними до речей, що здаються незвичними й дивними. 

2. Щойно ви помітили проблему, опишіть Ті у такий спосіб, з яким 

багато хто погодиться. Сформулюйте широко вживане вихідне 

твердження, їжа с умовою підтримання життя. Ми хочемо, щоб усі мали 

їжу. Ціни на продовольство мають утримуватися на низькому рівні. 

3. Починайте міркувати над цією проблемою з протилежного боку. 

Обгрунтуйте протилежне твердження, доречне стосовно вихідного 

твердження. У тих місцях, де ціни на продовольство нижчі за ринкову ціну, 

складається враження, що прилавки крамниць порожні. 

4. Стимулюйте учнів обирати лише економічні явища. 
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5.Ціни діють як стимули. Якщо ціни утримуються на надто низькому 

рівні, фермерам бракуватиме стимулів до виробництва продовольства. Вищі 

ціни заохочують збільшення виробництва. 

6. Перевірте розв’язок, що випливає із застосування принципів, шляхом 

аналізу додаткових зв’язків. 

 

Тема 5 

На основі теоретичного матеріалу теми «Теоретичні засади 

застосування активних методів навчання під час вивчення економіки» та 

рекомендованої літератури підготуйте висновок до теми у вигляді 

підсумкової таблиці: «Переваги та недоліки застосування активних методів 

навчання в економічній освіті» за зразком: 

Переваги застосування активних методів 

навчання 

Недоліки застосування активних методів 

навчання 

1. Знімається суперечність між 

абстрактним характером навчального 

предмета і конкретним характером 

професійної діяльності.  

2.... 

1. Значний обсяг підготовчої 

організаційно-методичної роботи. 

 

 

2.... 

 

Тема 6 

1. Підготуйте повідомлення про види засобів навчання, які 

використовують при вивченні економіки в сучасних навчальних закладах.  

 Охарактеризуйте ефективність їх. 

2. Підберіть дидактичні тексти до теми з економіки (за вибором), 

розробіть завдання до них. Поясніть, які функції засобів навчання вони 

можуть виконувати. 

3. Розробіть зразки різних засобів наочності для конкретної 

економічної 

проблеми. 
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4. Проаналізуйте й обґрунтуйте доцільність використання різних 

засобів навчання під час вивчення економіки. 

5. Підготуйте повідомлення з питань теоретичного блоку. 

6. Доберіть приклади використання різних прийомів структурування 

при вивченні економіки. 

 

Тема 7 

1. Підберіть навчальний текст до теми з економіки (за вибором). 

Сформулюйте вимоги до знань і вмінь студентів (учнів).  

2. Підготуйте повідомлення про форми і методи контролю успішності з 

економічних дисциплін, які використовуються в сучасних навчальних 

закладах. Охарактеризуйте їх ефективність. 

3. Складіть опорно-інформаційну схему до теми «Контроль успішності 

та оцінювання навчальних досягнень з економіки», використовуючи різні 

способи подання її основного змісту. 

4. Охарактеризуйте етапи процесу контролю під час вивчення 

економіки та способи їх реалізації. 

5. Проаналізуйте соціально-психологічні аспекти контролю успішності 

з економіки. Складіть перелік проблемних питань, які пов’язані з 

організацією контролю. 

6. Розробіть систему завдань для реалізації контролю під час вивчення 

теми з економіки. 

7. Проаналізуйте й обґрунтуйте доцільність використання при вивченні 

економіки різних методів контролю (тестів, рефератів, доповідей, бесід 

тощо). 

 

Тема 8 

1. Підготувати виступ з методики викладання економіки. 

2. Порівняти концепції освіти в Україні у XX і XXI ст. Визначити, чим 

обумовлені зміни.  
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3. Дати пояснення, чому відбувається зміщення парадигм в освіті. 

4. Пояснити, як знання і навички з методики викладання фінансових 

дисциплін можуть сприяти успіху спеціаліста у бізнесі. 

5. Визначити роль викладача в організації процесу навчання. 

6. Які, на ваш погляд, риси викладача мають залишатися незмінними в 

часі, а які протягом певного періоду часу могли б змінюватись під дією 

певних факторів (назвати останні). 

 

Тема 9 

1. Підготуйте повідомлення про дослідницькі роботи у галузі 

технологій навчання. 

2. Обгрунтуйте необхідність використання «Технології навчання» при 

вивченні економіки. 

3. Складіть перелік проблемних питань, пов’язаних із технологізацією  

навчального процесу при вивченні економіки. 

4. Розробіть модель тренінгу для вивчення  теми з економіки (за 

вибором). Обгрунтуйте доцільність її використання.  
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4 КРИТРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗА 100-БАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ 

 

Підготовка до практичних занять з дисципліни є обов’язковим видом 

роботи студента, його оцінювання враховує, по-перше, своєчасність 

підготовки до практичних занять, а по-друге активна участь у практичних 

заняттях з обговоренням питань, що виносяться на останнє. Максимальна 

оцінка, яку може отримати студент за підсумками всіх теоретичних занять 

становить 60 балів. 

При визначенні оцінки виконання практичних завдань викладач 

враховує критерії теоретичного обґрунтування, здійснення розрахунків, 

використання табличного і графічного методів, формулювання висновків і 

правильності оформлення та орієнтується на шкалу оцінювання критеріїв 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Критерії оцінювання виконання студентом завдань контрольної роботи 

№ 

пор. 

Критерій Шкала оцінювання  Максимальна 

кількість балів 

1 Наявність конспекту Даного на лекції 

Даного на лекції та підготовка 

питань що виносились на самостійну 

роботу 

1 

 

2 

2 Поточний та 

підсумковий 

контроль знань на 

практичних 

(семінарських) 

заняттях 

Опитування, контрольні, 

розрахункові, графічні роботи, тести, 

письмові завдання, вирішення задач  

1 – «задовільно» 

2 – «добре» 

3 – «відмінно» 

 

3 Написання рефератів 

відповідно до 

тематики курсу 

Написання реферату та його 

презентація на практичному занятті  

5 – написання 

реферату 

7,5 – написання 

реферату та його 

презентація на 

практичному 

занятті 
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4 Виконання 

контрольних робіт за 

змістовними 

модулями 

 3 – «задовільно» 

4 – «добре» 

5 – «відмінно» 

 

Своєчасність виконання контрольної роботи оцінюється п’ятьма 

балами у випадку подання виконаного завдання на рецензування на кафедру 

у строки, встановлені графіком навчального процесу, у випадку ж порушення 

цих строків студент отримує 0 балів.  

Присутність на всіх лекційних і практичних заняттях оцінюється 

п’ятьма балами у тому випадку, якщо студент відвідував усі лекційні та 

практичні заняття згідно з розкладом навчального процесу, має повний 

конспект лекцій і не має заборгованості із виконання завдань до практичних 

занять. 

Сумарна підсумкова оцінка, яку студент може отримати за 

результатами семестрового контролю, складається з кількості балів 

отриманих за результатами поточного контролю знань під час семестру, та 

кількості балів отриманих під час екзамену. 

Результати підсумкових заходів (поточного контролю та екзамену) 

оцінюються за 100- бальною шкалою з подальшою трансформацією у 

державну оцінку.  
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Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Методика викладання економічних дисциплін» для студентів денної та 

заочної форм навчання за напрямом 051– «Економіка» 
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