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Індивідуальна методична проблема викладача

Формування основних груп компетентностей шляхом

активізації пізнавальної діяльності учнів



Відкриті уроки

� “Заробітна плата. 
Проблеми соціального
захисту”(технологія

розвитку критичного

мислення)

� “Гроші. Закон грошового
обігу”(проектна
технологія)

� “Інфляція як
макроекономічне явище”

(технологія особистісно

орієнтованого навчання)

� “ Функції
підприємця,складові
підприємницької
діяльності”( технологія
інтерактивного навчання)



Відкриті позаурочні заходи

(Ігрові, колективні технології

навчання)

�“Екотурнір ”;

�“Податковий марафон”;

� Інтелектуальна гра

“Гладіаторські бої”;

� Дебати “Україна і Європейський союз”

Позаурочний захід з

економіки

“Мільйонер. 
Гаряче крісло”



У свій практиці я використовую такі

активні методи навчання::::

1.Аналіз
конкретних
ситуацій

2.Мозкова
атака

3.Ігри

4.Незакінч
ені

речення

5.Метод
помилок

6.Метод
рефлексії

7.Метод
самооргані

зації

8.Асоціатив
ний

9.Метод
проектів

10.Сенкан



Методи навчання

(з досвіду роботи):Сенкен

Скласти сенкен до слова

“підприємець”

Підприємець
Цілеспрямований,впевнений
Вирішує,планує,налагоджує
Ризикує заради отримання

прибутку

Бізнесмен

Гроші

Повноцінні,неповноцінні
Заробляються,обмінюються,
знецінюються

Загальний еквівалент

Товар

Мотиваційний етап

метод : ““““дерево””””

� Завдання учням: для виявлення очікувань від заняття

запишіть, будь ласка, озвучте написане і прикріпіть до

дерева кольорові аркуші.

Гронування

Служба

зайнятості

гроші

Матеріальна

виплата

вакансія

консультація

перенавчання

освіта

робота

кваліфікація професія

стажуванняя

�� ПередбачуванаПередбачувана інфляціяінфляція ((очікуєтьсяочікується,,їїїї
рівеньрівень закладаєтьсязакладається вв розрахункирозрахунки

бюджетубюджету););

�� НепередбачуванаНепередбачувана інфляціяінфляція ( ( якяк
результатрезультат непередбаченихнепередбачених змінзмін вв

економіціекономіці))

Перегляд відео матеріалу

Аналіз ситуації
( ( ( ( аналіз випадку з життя))))

Кубування
� Що таке служба зайнятості?
� Чим відрізняється служба зайнятості від різного

виду бірж?
� Про що змушує вас думати слово “зайнятість”?
� Для чого, на вашу думку, служба зайнятості

здійснює підготовку і перепідготовку кадрів?
� Яким чином можна позбутись безробіття?
� Як ви ставитесь до служби зайнятості? Потрібна

вона чи ні?

На етапі рефлексії заняття

� Учні записують і вкидають до коробок з
надписами

� «феєрверк » - те, що зацікавило на
занятті;

� «корзина для сміття» - те, що не
сподобалось;

� «м’ясорубка» - те, над чим ще необхідно
попрацювати;

� «валіза» - те, що учні будуть
використовувати у практичній діяльності



Методична робота
� 2009 – 2012 р. — керівник обласної секції

викладачів економіки

Публікації

� Стаття “Розвиток критичного мислення на уроках
економіки”//Професійно-технічна освіта Волині-2008.-№2(6)

� Готуються до друку сценарії виховних заходів, присвячених
Святу першого дзвоника та випускного вечора у системі ПТО
в журналі «Профтехосвіта» видавництва «Шкільний світ»

� Сценарій агітаційно-просвітницького гурту “Профі”
Любомльського професійного ліцею// Збірник сценаріїв
агітаційно-просвітницьких гуртів.-НМЦПТО.-2011.



Участь

в методичних заходах

Методи навчання в

економіці

Виступ

на педчитаннях 11.01.2013 
Мохнюк О.П





Форми підвищення
професійної компетентності

Основні
форми

підвищення
майстерност
і викладача



РозвитокРозвиток

інтелектуальнихінтелектуальних, , 

компетентіснихкомпетентісних

тата особистіснихособистісних

якостейякостей учнівучнів

Тема самоосвіти





Динаміка досягнень учнів
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Відзнаки



Економіст – це той, хто знайшовши те, що працює на практиці, 
цікавиться, як воно працює в теорії.
Для справжнього економіста теорія та практика - єдині

«Ти можеш!» - повинен нагадувати учитель

учневі

«Він може!» - повинен нагадувати колектив.
«Я можу!» - повинен повірити в себе учень

В.Шаталов

Мохнюк О.П.




