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АНОТАЦІЯ КУРСУ

• Курс «Методика викладання економічних дисциплін»
дозволить набути професійних педагогічних умінь з
проектування й методичного супроводу процесу викладання
предметів економічного спрямування та його реалізації у
закладах загальної середньої освіти.



Метою вивчення дисципліни «Методика викладання економічних дисциплін» є формування у
здобувачів вищої освіти сучасного економічного й педагогічного мислення через глибоке засвоєння
ними категоріального апарату концептуальних положень з економіки, психології та методики
викладання економіки.

Компетентності:
• Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.(ЗК);
• Здатність працювати в команді;
• Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК); 
• Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно підвищувати свою професійну

підготовку (ФК).

Результати навчання:
• здатність планувати та організовувати навчально-виховний процес з економіки в загальноосвітніх та

закладах вищої освіти;
• здатнясть використовувати основні методи дослідження методичної науки з метою корекції та

удосконалення процесу навчання економіки;
• здатність розробляти інформаційно-методичне забезпечення навчальних занять з економіки;
• здатність розробляти та проводити навчальні заняття з економічних дисциплін різних типів та форм;
• здатність розробляти та використовувати різноманітні методи та методики активізації навчально-

пізнавальної діяльності при вивченні економічних дисциплін;
• здатність планувати та організовувати самостійну роботу учнів та студентів при вивченні економіки;
• здатність організовувати контроль та оцінювання навчальних досягнень з економіки, розробляти

критерії оцінювання навчальних досягнень, використовувати різні системи та шкали оцінювання.
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