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Мета методичної роботи: теоретичне обґрунтування 

впровадження сучасних (інноваційних) педагогічних технологій 

при викладанні дисципліни «Основ галузевої економіки та 

підприємництва» здобувачам освіти  І курсів закладів П(ПТ)О. 

Реалізація вказаної мети та виконання наступних завдань:  

- загальний розгляд педагогічних технологій;  

- визначення інноваційних педагогічних технологій при 

викладанні предмету «Основ галузевої економіки та 

підприємництва»;  

- пропонування особливих шляхів вдосконалення освітнього 

процесу;  

- висвітлення специфіки застосування різних видів педагогічних 

технологій при викладанні основ галузевої економіки та 

підприємництва, який зорієнтований на доступність матеріалу для 

сприйняття здобувачами освіти ;  

- підвищення ефективності уроків для розвитку емоційної, 

сенсорної, пізнавальної, дослідницької та пошукової активності 

здобувачів освіти, а також розвитку комунікативних та життєвих 

компетентностей здобувачів освіти . 

 

Об`єктом мого дослідження  є інновації в застосовуваних 

педагогічних технологіях на уроках з основ галузевої економіки  та 

підприємництва для здобувачів освіти  І курсів закладів ПТО в 

цілісному педагогічному процесі.  

 

Предмет дослідження  – процес підвищення розвитку здобувачів 

освіти  через використання інноваційних педагогічних технологій.  

 

Гіпотеза дослідження  – я припускаю, розвиток здобувачів освіти  

буде здійснюватися більш ефективно при впровадженні 

інноваційних педагогічних технологій, якщо педагог буде 

розуміти значущість використання цих технологій і впровадження 

їх в своїй діяльності з метою розвитку та виховання здобувачів 

освіти, володіти цими технологіями і вміти впровадити їх в 

освітній процес.  
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Завдання дослідження:  

-проаналізувати стан проблеми використання інноваційних 

педагогічних технологій  в теорії і практиці навчання;  

- визначити умови підвищення ефективності розвитку здобувачів 

освіти  за допомогою використання інноваційних педагогічних 

технологій; 

- розробити умови організації;  

- проаналізувати вивчення проблеми підвищення ефективності 

навчання здобувачів освіти  використання різних видів і форм 

інноваційних педагогічних технологій.  
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                                   Вступ 

Україна, як суверенна держава, почала самостійно формувати власну 

економічну політику з часу проголошення своєї незалежності. Розбудова 

ефективної національної економіки, спроможної забезпечити гідне життя 

народові, розглядається як гарантія незалежності держави. 

Тому зростає як сама необхідність в економічній освіті, так і вимоги до 

неї. Вона повинна бути всесторонньою, торкатися не лише суто економічної 

сторони життєдіяльності, але й включати також моральні, етичні, 

психологічні аспекти, які так чи інакше пов’язані з економікою. До людини 

сьогодення висуваються вимоги не лише діяти, але й мислити по-новому. 

Тому дедалі частіше в процесі вивчення економічних дисциплін відходять від 

переважного використання традиційних методів навчання. Дійсно сьогодні 

важливою проблемою залишається питання урізноманітнення навчального 

процесу, активізації діяльності здобувачів освіти, розширення сфери їх 

інтересів. Сучасним здобувача освітим доступні найрізноманітніші джерела 

інформації, але часто саме наявність готової інформації сприяє розвитку 

пасивності. Зникає прагнення до пошуку, пізнання, творчості, тобто 

діяльності. Із задоволенням і користю вчитися здатні всі, а для цього процес 

навчання має бути сконструйований з максимальним наближенням до 

запитів і можливостей здобувача освіти. 

Основним завданням викладача в сучасному світі є створення умов для 

формування творчої компетентної особистості, яка буде здатна реалізувати 

свій потенціал у суспільстві. Тому актуальним є перехід до особистісно - 

орієнтованого навчання й виховання, упровадження нових більш ефективних 

педагогічних технологій, інтерактивних методів навчання. 

Інноваційна діяльність у галузі освіти регламентована відповідними 

нормативними документами: Законом України «Про інноваційну діяльність», 

Положенням «Про порядок здійснення інноваційної діяльності в системі 

освіти України». 

 Модернізація системи освіти пов’язується, насамперед, із введенням в 

освітнє середовище інноваційних технологій, в основу яких покладені цілісні 

моделі освітнього процесу, засновані на діалектичній єдності методології та 

засобів їх здійснення. 

Мої здобувачі освіти – це випускники 9-их класів, а як відомо в 9-их 

класах економічні дисципліни, у більшості школах не вивчаються, тобто 

здобувачі освіти приходять з невеликим запасом економічних знань. Ті 

знання які вони мають від батьків, оточуючого їх суспільства, інтернета,  

новин тощо. Практичних сталих знань вони не мають. І велике значення має 

те як я їм ці знання надам. Тому застосування інноваційних педагогічних 
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технологій мають велике значення в процесі моєї роботи, що відображають 

створені мною плани – конспекти занять та навчально – виховних заходів. 
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                            Теоретична частина.  

 

1. Поняття педагогічних технологій. 

 

Педагогічна технологія як професійна категорія  сьогодні привертає все 

більшу увагу спеціалістів – педагогів, як  спосіб вирішення проблеми якості 

професійної освіти, а також її розвитку та задоволення  потреби підприємств 

у висококваліфікованих конкурентноспроможних фахівцях. 

Педагогічна технологія у визначенні, якого дотримується ЮНЕСКО - 

це систематичний метод планування, застосування й оцінювання всього 

процесу навчання і засвоєння шляхом урахування  людських і технічних 

ресурсів і взаємодії між ними для досягнення більш ефективної форми 

освіти. 

Тобто, педагогічна технологія – це науково обґрунтований вибір 

характеру впливу у процесі взаємоспілкування викладача з здобувачами 

освіти, який виникає  з метою максимального розвитку особистості як 

суб'єкта навколишньої дійсності,   

 Слово «технологія» прийшло до нас від греків: «технос» – мистецтво, 

майстерність,  «логос» - слово, вчення.  

Педагогічна технологія виявляє систему професійно значущих умінь 

педагогів по організації впливу на виховання, пропонує спосіб осмислення 

технологічності педагогічної діяльності. 

Мета моєї роботи розкрити тему педагогічних технологій, 

впровадження інновацій в економічну освіту сучасної молоді та застосування 

набутих знань в конкретних життєвих ситуаціях.   

 Коли  педагог  будує  вплив на здобувача освіти, він повинен 

враховувати багато  параметрів:  емоційно-психологічний стан, загальний 

рівень культурного і вікового  розвитку, сформованість відношень, духовний 

і інтелектуальний розвиток тощо.  В результаті зовнішніх проявів  
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формується  уява про особистість здобувача освіти,  яка набагато визначає 

характер педагогічного впливу. 

 Зовнішня виразність  як джерело пізнання особистості цікавила вчених 

і філософів з давнього часу.  Такі вчені, як Гіппократ (1У ст. до н.е.), 

Аристотель (1У ст. до н.е.) пропонували використовувати міміку і пластику 

для  визначення темпераменту.  Сократ впливав на відношення 

співрозмовника,  стимулював роботу думок, вмикаючи їх на дискусію, вчив 

відтворювати самокорекцію, використовуючи вправний  дотик до 

особистості.  

Одним із перших оприлюднив ідею технологізації навчального процесу 

видатний чеський мислитель-гуманіст, педагог, громадський діяч Ян Амос 

Коменський (1592-1670), стверджуючи, що школа є майстернею, «живою 

типографією», яка  «друкує» людей. Учитель, на його думку в  педагогічному 

процесі користується тими засобами для виховання й освіти підлітків, що й 

типографські працівники, створюючи книгу. Технологія навчального 

процесу, за переконаннями Я.А. Коменського, повинна гарантувати 

позитивний результат навчання. Функціонально вона повинна бути 

своєрідною дидактичною машиною, яка за умови правильного користування 

нею, забезпечувала б очікуваний результат. Для цього слід чітко окреслити 

цілі, вміло вибрати засоби, встановити жорсткі правила їх використання. Усе 

це свідчить, що Ян Амос Коменський розглядав технологізацію навчання  як 

важливий засіб впровадження дидактичних принципів і говорив: «Можна  і 

необхідно кожного вчителя навчити користуватися педагогічним 

інструментарієм, тільки тоді його праця буде високо результативною, а місце 

вчителя самим кращим  місцем під сонцем». 

Термін «педагогічна технологія» щодо навчального процесу першим  

вжив  у 1886 році англієць  Джеймс Саллі (1842 – 1923). Однак дискусія з 

приводу того,  чи існує в природі педагогічна технологія  як певний 

інструмент навчання й виховання, яким може володіти кожний педагог, 

триває дотепер. У ній окреслилися принципові позиції. Прибічники однієї 
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переконані, що виховання й навчання є творчими процесами, інтуїтивним 

досягненням світу іншої людини і відповідним впливом на цей світ. 

Їх опоненти доводять, що педагогічний процес має інструментальний 

характер.  Його мета полягає у вихованні особистості із заздалегідь заданими 

властивостями. 

 Представники «педагогіки творчості» (Ф. Гансберг, Е. Лінде, Г. 

Шаррельман) засуджували спроби впливати на неповторну особистість 

дитини за допомогою технології. Будучи переконаними, що до кожної 

особистості дитини необхідно добирати індивідуальні засоби виховання, 

вони не визнавали ідеї і можливості створення педагогічної технології, яка 

могла б стати ключем до душі дитини. На відмові від педагогічної технології 

як інструменту впливу на дитину ґрунтуються традиції «вільного 

виховання», які започаткували і розвивали в Росії Лев Толстой (1828 – 1910), 

Констянтин Вентцель (1857 – 1947), Луїза Шлегер (1863 – 1942) та ін.  Вони 

заперечували можливість «технологізувати» педагогічний процес. 

Пропагували ідею створення особливого дитячого світу, «пробудження душі 

дитини», прагнення зберегти в людині оригінальність і яскравість дитинства. 

 У колишньому Радянському Союзі педагогічні технології 

розглядалися як засіб реалізації більшовицької ідеології, що надавало їм 

відповідної політичної заангажованості, вимагало врахування класових 

характеристик індивіда у процесі цілеспрямованої діяльності тощо.  Зміст 

інформації свідомо добирали з орієнтацією на виховання комуністичної 

свідомості й моралі. Тобто педагогічні технології використовувалися як засіб 

формування комуністичного світогляду й поведінки. Політично заангажовані 

вчені, педагоги-практики активно розпочали процес конструювання 

адекватних цим завданням технологій. 

А.С. Макаренко (1888 – 1939) в  своїх роботах вже вільно 

використовував термін «педагогічна техніка», «педагогічна технологія».  

У справі  виховання, він відзначав, зберігається період, коли успіх 

залежить скільки від майстерності  і ентузіазму педагога: «Справа виховання 
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є справа кустарна, і з кустарних виробництв – сама відстала» («Педагогічні 

твори», т.3)  

С.Т. Шацький (1878 – 1934), використовуючи вплив середовища на 

вихованців, розширив горизонти педагогічної технології, хоча  і не 

користувався цим терміном. Міркуючи про специфіку шкільних занять, С.Т. 

Шацький відмічав необхідність удосконалення і збільшення їх виховного 

значення  шляхом «наповнення цінністю» будь-якої діяльності, яка 

організується на уроці. 

В.О. Сухомлинський (1918 – 1970) робив ставку на «індивідуальну  

своєрідність кожної особистості».  Кожен вплив на особистість повинен її 

розвивати, тому педагогу необхідно уникати покарання дітей, школа і 

приниження дитини несумісні.   

У 1960-і роки  педагогічна  технологія стає  офіціальною.  Особливий 

вклад у вивчення  педагогічної  технології  внесли Коротков В.М., Лихачев 

Б.Т.  З точки зору  педагогічної  технології, принципіальні положення якої  ці 

учені зформулювали в загальних  правилах застосування метода 

педагогічного впливу: 

1) поєднання  вимог з повагою до  здобувачів освіти; 

 2) розумність и підготовленність кожного педагогічного  впливу; 

3)  доведення  цього  впливу  до кінця. 

 Подальший розвиток педагогічної технології пов'язаний з визначенням 

компонентів педагогічної майстерності: 

 1) психолого-педагогічна ерудиція; 

 2) професійні здібності; 

 3) педагогічна техніка. 

 Педагогічна  техніка розуміється тут як  різноманітні  прийоми 

особистого впливу  викладача на здобувача освіти.   

Професійний підхід до розглядання цієї проблеми говорить про 

теоретично можливу модель педагога на основі його особистих якостей, а 

також копетентностей (знань, умінь та навичок).  
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При використанні терміна “технологія” практично всі педагоги  

відмічають складність педагогічного порядку. Сьогодні у педагогіці і 

педагогічній  літературі широко використовуються терміни «педагогічна  

техніка» и «педагогічна  технологія». 

Складові педагогічної технології (за Беспалько В.П.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета                                     Збіг                  Результат 

Педагог У П Р А В Л І Н Н Я Здобувачі 

освіти 

Т Е Х Н О Л О Г І Я 

Зміст 
Методи 

форми 
Засоби 
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На думку Г.К. Селевко, поняття "педагогічна технологія" може бути 

представлено трьома аспектами: 

Педагогічні технології 

 

Науковим - частина 

педагогічної науки, що 

вивчає мету, зміст і 

методи навчання та 

проєктує педагогічні 

процеси. 

Професійно-описовим - 

опис (алгоритм) процесу, 

сукупність цілей, змісту, 

методів і засобів для 

досягнення планованих 

результатів навчання 

Професійно-діючим - 

здійснення 

технологічного процесу, 

функціонування всіх 

особистісних якостей 

інструментальних і 

методичних 

педагогічних засобів 

Методика                             Технологія  

 майже цілком 

перекриваються 

 

 

Різниця 

Розміщення аспектів  

Представлено цільову, 

змістовну, якісну і 

варіативну-орієнтовану 

сторону 

 Більш представлена 

процесуальний, 

кількісний і 

розрахунковий 

компоненти 

Відрізняється своєї 

відтворюємостю, 

стійкістю результатів, 

відсутністю багатьох 

"якщо" 
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Змішання технологій і методик приводить до того, що іноді методики 

входять до складу технологій, а іноді, навпаки, ті чи інші технології - до 

складу методик навчання. 

Перехід системи П(ПТ)О на багаторівневу підготовку кваліфікованих 

кадрів з аспектом на безперервну освіту, використання в закладах П(ПТ)О 

ефективних, педагогічних і управлінських технологій диктує необхідність 

перегляду методологічних, організаційних, психологічних, педагогічних 

основ проектування сучасного освітнього процесу. 

 

2.  Класифікація педагогічних технологій. 

 

Складність, багатогранність педагогічної діяльності є чинником, що 

відкриває простір для багатьох педагогічних технологій, динаміка 

продукування яких постійно зростає. Широкий спектр, багатоваріантність пе-

дагогічних технологій зумовлюють необхідність їх класифікації. 

Найдосконалішою серед багатьох вважають класифікацію, за якою 

педагогічні технології згруповано за різноманітними системними та 

інструментально значущими ознаками. Відповідно в сукупності педагогічних 

технологій відокремлено: 

1) За рівнем застосування: 

 - загально педагогічні (стосуються загальних засад освітніх процесів); 

 - предметні (призначені для вдосконалення викладання окремих 

предметів); 

 - локальні та модульні (передбачають часткові зміни педагогічних 

явищ). 

 2) За провідним чинником психічного розвитку: 

  - біогенні (провідна роль належить біологічним чинникам); 

  - соціогенні (переважають соціальні чинники); 

  - психогенні (провідна роль належить психічним чинникам). 
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3) За філософською основою: 

- матеріалістичні та ідеалістичні; 

- діалектичні та метафізичні; 

- наукові та релігійні; 

- гуманістичні й антигуманні; 

- антропософські (грец. anthropos - людина і sophia - мудрість) і 

теософські (засновані на вченнях про всезагальний абсолют, божественну 

суть усіх речей); 

- вільного виховання та примусу тощо. 

4) За науковою концепцією засвоєння досвіду: 

- асоціативно-рефлекторні (в основу покладено теорію формування 

понять); 

- біхевіористські (англ. behavio(u)rism, від behavio(u)r - поведінка) (за 

основу взято теорію навчання); 

- розвивальні (r'рунтуються на теорії розвитку здібностей); 

- сугестивні (засновані на навіюванні); 

- нейролінгвістичні (засновані на нейролінгвістичному програмуванні); 

- гештальттехнології (нім. Gestalt - цілісна форма, образ, структура і 

технологія) та ін. (засновані на психотерапевтичному впливі). 

5) За ставленням до дитини: 

- авторитарні (засновані на чіткій надмірній регламентації); 

- дидактоцентристські (центровані на навчанні); 

-особистісно-орієнтовані (гуманно-особистісні, технології 

співробітництва, технології вільного виховання) . 

6) За орієнтацією на особистісні структури: 

- інформаційні (формування компетентностей (знань, умінь, навичок); 

- операційні (формування способів розумових дій); - емоційно-художні 

й емоційно-моральні (формування сфери естетичних і моральних відносин); 

- технології саморозвитку (формування само управляючих механізмів 

особистості); 

- евристичні (розвиток творчих здібностей); 
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- прикладні (формування дієво-практичної сфери) технології. 

7) За типом організації та управління пізнавальною діяльністю: 

- структурно-логічні технології навчання (поетапне формулювання 

дидактичних завдань, вибору способу їх розв'язання, діагностики та 

оцінювання одержаних  результатів); 

- інтеграційні технології (дидактичні системи, які забезпечують 

інтеграцію різнопредметних знань і вмінь, різних видів діяльності на рівні 

інтегрованих курсів, навчальних тем, навчальних проблем та інших форм 

організації навчання); 

- ігрові технології (ігрова форма взаємодії педагога і підлітків, яка 

сприяє формуванню вмінь розв'язувати завдання на основі компетентного 

вибору альтернативних варіантів через реалізацію певного сюжету). В 

освітньому процесі використовують театралізовані, ділові, рольові, 

комп'ютерні ігри, імітаційні вправи, ігрове проектування та ін.; 

- комп'ютерні технології (реалізуються в дидактичних системах 

комп'ютерного навчання на основі  взаємодії «вчитель - комп'ютер - учень» 

за допомогою інформаційних, тренінгових, розвивальних, контролюючих та 

інших навчальних програм); 

- діалогові технології (пов'язані зі створенням комунікативного 

середовища, розширенням простору співробітництва на суб'єкт-суб'єктному 

рівні: «учень - учитель», «учитель – автор», «учень – автор» та ін.); 

- тренінгові технології (система діяльності щодо відпрацювання певних 

алгоритмів навчально-пізнавальних дій і способів розв'язання типових 

завдань у процесі навчання - тести, психологічні тренінги інтелектуального 

розвитку, розв'язання управлінських задач). 

Педагоги-практики розробляють авторські технології, які поєднують у 

різних варіантах елементи апробованих технологій. Як правило, всі вони 

зорієнтовані на реалізацію змісту і досягнення мети різнорівневого і  

різнопрофільної освіти. 

Вихідним матеріалом для розроблення технології є теорії, концепції. 

Багато педагогічних технологій мають у своїй основі такі концепції 



17 

 

засвоєння соціального  досвіду: 

1) асоціативно-рефлекторне навчання, у межах якого розроблена 

теорія формування понять; 

2) теорія поетапного формування розумових дій, згідно з якою 

розумовий розвиток (як і засвоєння знань, умінь, навичок) відбувається 

поетапно, спрямовуючись від «матеріальної» (зовнішньої) діяльності у 

внутрішній розумовий план; 

3) сугестопедична концепція навчання, яка обr'рунтовує комплексне 

використання в освітніх  цілях вербальних і невербальних, зовнішніх і 

внутрішніх засобів сугестії (навіювання), що сприяє над запам’ятовуванню; 

4) теорія нейролінгвістичного програмування (НЛП), що розглядає 

процес навчання як рух інформації через нервову систему людини; 

5) теорії змістового узагальнення, в основу яких покладено гіпотезу 

про провідну роль теоретичного знання у формуванні інтелекту підлітка. 

На основі однієї теорії навчання можуть вибудовуватися різні 

технології. Так, асоціативно-рефлекторна психологічна теорія породила 

варіантні технології освіти, які по-різному поєднують слово і наочність. Тео-

рія проблемної освіти покладена в основу технологій, що розвивають творчі 

здібності, пізнавальну активність, інтерес, самостійність особистості. 

Водночас побудова на одній теорії, концепції кількох технологій освіти не є 

свідченням їх ідентичності. Вони завжди будуть відрізнятися за кількісними і 

якісними параметрами. У зв'язку з цим важливо мати цілісну систему заcoбiв 

опису педагогічних технологій, враховуючи, що кожна з них містить 

концептуальний, змістовий та процесуальний аспекти. 
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3.  Педагогічні технології , використовувані на 

теоретично – практичних заняттях в закладах  

 П(ПТ)О. 

 

1. Предметно-орієнтовані - спрямовані на засвоєння знань, умінь, навичок у 

рамках освіти конкретного предмета, традиційної організації освітнього 

процесу. 

2. Побудова на основі удосконалення змісту навчального матеріалу, 

компонування й оперативного використання що навчаються необхідної 

інформації, підвищення результативності освітнього процесу через 

укрупнення дидактичних одиниць. 

3. Психології інтенсифікації освітньої діяльності що навчаються, що 

припускають активну самостійну індивідуальну і групову роботу за 

допомогою проблемного навчання, з опорою на рольові ігри (ігрові 

технології; технології комунікативного навчання; навчання на основі 

схемних і знакових моделей навчального матеріалу). 

4. Технології, засновані на ефективності керування освітнім процесом, з 

орієнтацією на його організацію в зоні найближчого розвитку здобувачів 

освіти з обліком їхніх особистісних потреб і можливостей (технології 

індивідуалізації освітнього процесу, програмованого навчання, 

колективного способу навчання, інформаційні технології). 

5. Контрольно-оцінні технології, спрямовані на виявлення готовності того 

хто навчається до навчання, відстеження процесу засвоєння знань, оцінку 

якості освіти, у тому числі: планування результатів освіти; тестового 

контролю теоретичного і виробничого навчання, рейтингової системи 

оцінки якості знань здобувачів освіти; моніторингу результативності 

освітнього процесу. 

6. Особистісно-орієнтовані технології, що припускають індивідуальний 

підхід до кожного, гуманістичну спрямованість освіти (потребно-
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мотиваційні технології, педагогіка співробітництва, колективної 

розумової діяльності; навчальне проектування). 

7. Соціальні технології, використовувані з метою соціалізації, адаптації, 

самореалізації, проектування професійної кар'єри, організації позаурочної 

діяльності, формування компетентностей в здобувачів освіти. 

8. Здоров'я зберегаючі технології, націлені на формування умінь, що 

навчаються, і навичок, збереження здоров'я, протистояння професійним 

захворюванням, потребі в здоровому способі життя (технології 

біологічного зворотного зв'язку, саногенетического і психологічного 

моніторингів, захисту від стресів, тренінгів толерантності). 

9. Квалітативні технології, орієнтовані на відстеження, оцінку діяльності 

освітньої установи, рівня освітніх послуг, що представляються їм, 

розробку стратегії його розвитку з метою підвищення якості навчання. 

10. Політехнології (комбіновані), що інтегрують елементи різних 

монотехнологій на основі якої-небудь цільової настанови, у тому числі 

технології проблемно-модульного навчання, інтегрованого, дистанційного 

навчання. 

 

3.1 Головні ознаки педагогічної технології. 

 

Будучи наділеною всіма ознаками системи, що типологічно ріднить її з 

усіма соціальними системами, педагогічна технологія має специфічні 

сутнісні ознаки, які відзначають її як самодостатній неповторний феномен. 

До таких специфічних сутнісних ознак належать: 

- концептуальність (передбачає опору технології на конкретну наукову 

концепцію або систему уявлень); 

- діагностичне визначення цілей і результативності (полягає в 

гарантованому досягненні цілей, ефективних результатів за оптимальних 

затрат для досягнення певного стандарту навчання); 

- економічність (виражає якість, яка забезпечує резерв навчального 



20 

 

часу, оптимізацію праці педагога і досягнення запланованих результатів у 

найстисліші строки); 

- алгоритмізованість, проектованість, цілісність, керованість 

(передбачає легке відтворення конкретної технології будь-яким педагогом у 

будь-якому освітньому закладі). Кожний етап і прийом роботи повинен 

обумовлюватися математично точно і передбачати можливість заміни іншим. 

Керованість пов'язана з можливістю чіткого визначення мети, планування, 

проектування педагогічного процесу, поетапної діагностики; 

- коригованість (можливість постійного оперативного зворотного 

зв'язку, послідовно орієнтованого начітко визначені цілі). У цьому плані 

ознаки коригованості, діагностичного визначення мети і результативності 

тісно взаємопов'язані і доповнюють одна одну. Система контролю та 

оцінювання розвитку має забезпечувати щоденну фіксацію динаміки зміни 

стану навичок, знань, тобто кожна дія педагога повинна обумовлюватися 

точною діагностикою стану об'єкта; 

- візуалізація (характерна для окремих технологій, передбачає 

використання аудіовізуальної та електронно-обчислювальної техніки, а 

також конструювання та застосування різноманітних дидактичних матеріалів 

і оригінальних наочних посібників). 

Не позбавлені рації намагання виділити ще такі ознаки педагогічної 

технології: 

- декомпозиція педагогічного процесу на взаємопов'язані етапи (чим 

відповіднішим є опис етапу педагогічної технології реальному стану певного 

процесу, тим вища ймовірність досягнення успіху при її розробленні й 

реалізації); 

- координованість і поетапність дій, спрямованих на досягнення 

запланованого результату (послідовність і порядок виконання дій повинні 

базуватися на внутрішній логіці процесу); 

- однозначність виконання передбачених процедур і операцій 

(необхідна умова досягнення адекватних поставленій меті результатів: чим 

значніші відхилення в діях суб'єкта від приписаних технологією параметрів, 
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тим реальніша і серйозніша небезпека деформувати весь процес і одержати 

результат, що не відповідає очікуваному). 

Будь-яка педагогічна технологія виражає певний концептуальний 

підхід до освіти, тому для порівняння технологій необхідно дотримуватися 

універсальної методології її проектування та експертизи, послуговуючись 

апробованою системою критеріїв оцінки педагогічних технологій навчання. 

Параметри цієї системи дають змогу охарактеризувати конкретну 

педагогічну технологію на етапах її проектування, функціонування, 

оцінювання результатів. 

До критеріїв оцінювання педагогічної технології на етапі проектування 

належать: 

 - поділ процесу на етапи, дії, операції; 

 - алгоритмічність (спосіб і послідовність одержання результату, 

що визначається вихідними даними); 

 - технологічна послідовність реалізації етапів, виконання дій, 

операцій; 

 - управління.  

 Критерії оцінювання педагогічної технології на етапі 

функціонування: 

- зміст навчання; 

- методи навчання; 

- система дидактичних засобів; 

- організація навчання. 

Критерії ефективності результатів застосування педагогічної 

технології: 

- засвоєння знань (глибина, усвідомленість, системність, ціннісно-

смислове ставлення, дієвість, міцність, самостійність тощо); 

- розвиток ціннісних орієнтацій; 

- самореалізація вчителя та здобувача освіти; 

- зміна стосунків у педагогічному процесі; 

- специфічне мислення (діалектичність, проблемність, аналітичність 
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тощо). 

За результатами експертного оцінювання педагогічної технології 

мають бути з'ясовані такі питання: 

1) чи присутній у педагогічній системі, яка підлягає експертизі, 

технологічний інваріант (незмінна за будь-яких перетворень величина); 

2) чи забезпечує педагогічна система, яка претендує на статус 

технології, гарантований позитивний результат, адекватний задекларованим 

цілям; 

3) чи є педагогічна технологія актуальною, тобто чи сприяє вирішенню 

конкретних педагогічних проблем і труднощів у практиці освіти й виховання. 

Отже, сучасна педагогічна технологія повинна гарантувати досягнення 

певного рівня освіти й виховання, бути ефективною за результатами, 

оптимальною щодо термінів впровадження, витрат сил і засобів, мати 

компетентнісний підхід. 

Важливим також є моральний аспект технологізації освіти. Йдеться про 

«педагогічну чистоту (О.Пєхота), моральну безпеку, валеологічну  

обґрунтованість і духовну екологічність відомих і створюваних педагогічних 

технологій. Важливо, щоб в основу кожної з них було покладено принципи 

гуманістичного світогляду, що передбачають формування таких якостей 

особистості, як усвідомлення єдності природи і людини, відмова від 

авторитарного стилю мислення і взаємодії педагога та здобувача освіти, 

терпимість, схильність до компромісу, шанобливе ставлення до думки 

іншого, інших культур, моральних і духовних цінностей тощо. 
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3.2 Призначення педагогічної технології. 

 

 Педагогічна технологія як система наукового знання повинна 

оптимізувати і забезпечити виховний процес.  

Виховання – процес об'єктивний, який здійснюється в суспільстві 

незалежно від волі  та бажань педагога.  Розвиток особистості не 

припиняється  ні на хвилину. Задача педагога заключається в тому, щоб 

направити виховний процес в сторону «сходження» здобувача освіти до  

людяної культури, сприяти самостійному засвоєнню досвіду і культури, які 

напрацьовані  людством за багато тисячоліть.   

Якщо виховання  - постійне сходження до культури  і повсякчасне  

воз'єднання культури у всіх життєвих актах, то зазначенням виховання є 

формування особистості, яка б придбала у процесі розвитку властивість 

самостійно будувати свій варіант життя  гідний Людини. Очевидно, що 

знайомство з різними варіантами життєвого устрою не вичерпує проблему 

виховання. 

 Таким чином: 

 розвиток здобувача освіти здійснюється тоді, коли він сам, 

проявляючи активність, взаємодіє зі світом; 

  характер цієї активності визначається об’єктивно вільним 

відношенням особистості; 

 педагогічний вплив повинен орієнтувати вихованця на визначене 

відношення до соціальних цінностей; 

 взаємодія педагога і весь процес взаємодії з підлітком повинен 

здійснювати на рівні  сучасної культури і відповідно з метою виховання; 

Взаємодія педагога і здобувача освіти у високому значенні цього слова 

припускає щось більше, ніж взаємний вплив один на одного.  

Для здійснення взаємодії необхідно прийняття співбесідників один 

одного як рівноправних суб'єктів цього спілкування, що на практиці в 

системі «вчитель-здобувач освіти» зустрічається не так часто. Реалізація 
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функцій  педагогічного впливу забезпечується педагогічною технологією, яка 

науково грунтує професійний вибір впливу педагога на здобувача освіти в 

його взаємодії з навколишнім світом, формулює у нього відношення до цього  

світу. Сутність педагогічної технології виявляється через систему необхідних 

і достатніх елементів, пов'язаних між собою і  маючих внутрішню логіку. 

Щоб визначити складові педагогічної технології, необхідно відповісти 

на питання: 

 які елементи складають педагогічну технологію; 

 яка їх необхідна і достатня присутність; 

 у якому взаємозв'язку вони знаходяться; 

 які загальні і специфічні функції кожного елемента. 

 

3.3 Елементи педагогічної технології. 

 

Основними елементами педагогічної технології є педагогічне 

спілкування, оцінка, вимоги, конфлікт і інформативний вплив. 

Відповідно з центральним зазначенням педагогічного впливу 

педагогічне спілкування виконує три функції: 

1. відкриття  здобувача освіти на спілкування – призвана, з однієї  

сторони, створити комфортні вимоги в аудиторії, на уроці, в  закладі;   

2. «співчуття» здобувача освіти у педагогічному спілкуванні – 

досягається в результаті аналізу взаємодії викладача із здобувачами освіти; 

3. «піднесення» здобувачами освіти у педагогічному спілкуванні  

- це не збільшена оцінка, а як стимулятор. 

Педагогічна оцінка пропонує оцінювання виявляємої якості, але не 

особистості підлітка в цілому.  Оцінити – значить « встановити ступінь, 

рівень, якість чого-небудь».  Враховуючи такий підхід  до педагогічної 

оцінки і вміло, використовуючи її в своїй роботі, педагог формує і коригує 
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ціннісні відносини своїх здобувачів освіти. Інколи відношення викладача  

має  на підлітка більш  сильнішу дію, ніж бесіди чи урок. 

Функціями педагогічної оцінки: 

 є внесення зразка на рівні ціннісного відношення до світу, 

стимулювання діяльності підлітка по засвоєнню цього 

відношення, 

 корекція її можливих відношень у процес самостійної розробки 

відношень. 

Враховуючи унікальність і неповторність особистості кожного 

підлітка, необхідно тактично і бережливо відноситися до неї і враховувати 

значущість педагогічної оцінки для її розвитку. 

Форми оцінювання: 

    Заохочення :            Покарання: 

 1) похвала           1) несхвалення 

 2) схвалення      2) зауваження 

 3) аргументоване заохочення     3) аргументоване несхвалення 

 4) матеріальна форма        4) позбавлення  задоволення 

         ( крім  природних потреб) 

На високому рівні  самосвідомості: 

  1)  подяка           1) догана 

  2) присвоєння звання       2) виключення з колективу 

 

Педагогічна вимога – це пред'явлення підліткові в процесі виховання  

соціально-культурні норми відносин і поведінки. Відношення людини мають 

суб'єктивно вільну природу і виробляються нею самостійно у процесі 

накопичення життєвого досвіду. Задача педагога заключається в тому, щоб 

вплинути на формування ціннісних відносин позицій здобувача освіти в 

закладах П(ПТ)О.  Для цього необхідно уявити собі відношення між 

безумовними нормами і правилами.  Реалізація вимог, доступних у даний 

момент розвитку підлітка, передбачає і  врахування його психічного стану.  
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Психіка здобувача освіти дуже рухома: настрій у підлітків часто змінюється.  

Ефективність педагогічної вимоги  збільшується, якщо викладач  постійно 

підкреслює свою повагу  до здобувачів освіти, а для цього  форми його  

звертання і поведінки повинні відповідати етичним нормам, які  дозволяють  

педагогу у кожній ситуації залишатися на високому рівні культури. Не слід 

зневажати зверненням до здобувачів освіти  «Ви», «Дякую» тощо. 

Інформативний  мовний  і демонстраційний  вплив  має свої закономірності, 

враховуючи  які педагог має можливість більш тонкого торкання у роботі до 

здобувачів освіти. Розглядаючи це питання визначимо два поняття – 

«наочний»  і «демонстраційний»  матеріал. Демонстраційним матеріалом 

може являтися все, що чуттєво сприймається людиною. Наочний матеріал 

повинен мати такі характеристики, як доступність, переконливість, 

зрозумілість. Принцип наочності, як основний принцип дидактики ввів Ян 

Коменський,  велику роль у навчальному процесі відводив цьому принципу 

К.Д.Ушинський. Таким чином, виявлені закономірності в цій області, дають 

сукупність технологічних правил інформативної демонстраційної дії. 

Пропонований здобувача освітим наочний матеріал повинен бути доступний, 

простий і зрозумілий. 

  1) Слід прагнути, щоб використовуючи матеріал (наочний чи 

демонстраційний)  діяв на максимально можливу кількість органів чуття. 

 2) Обов'язкове підкріплення демонстрації мовою. Мовне пояснення в 

сполученні з наочністю заглиблює осягнення і розуміння предмета 

пояснення. 

3) Дошка, таблиця,  екран повинні мати  горизонтальне розташування з 

відношенням 3:4, а округлені кути збільшують інформаційну ємність.  

Найбільш значущу інформацію рекомендується розташовувати у 

верхній половині форми. 

4) Педагогу, під час написання на дошці, слід виділяти висновки 

прямокутником, овалом. 
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5) Розміри букв на дошці повинні бути не менш 1/3 обличчя, щоб 

записи легко читалися з кожної парти. Більші за розміром  букви  

сприймаються переконливіше.  

6) Використання  кольорового зображення  покращує сприйняття, тому 

що колір розпізнається краще і швидше. 

 

3.4 Педагогічне розв'язання і створення конфлікту. 

Конфлікт – це  всього роду суперечність, яка виникає між суб'єктами. 

Педагогічний конфлікт – це також суперечність між суб'єктами, але 

суб'єктами є вихователь і вихованець.  На основі суперечності здійснюється 

особистісний розвиток і розвиток міжособистісних відносин. Бувають пусті і 

змістовні конфлікти. Перший  виникає на основі нестійкого психічного 

самопочуття. Його розв'язання не потребує складної технології, а лише 

зняття  психічної напруги співрозмовника шляхом проявлення турботи, 

уваги. В залежності від ступені розвитку змістовного конфлікту 

ускладнюється і технологія його педагогічної  розв'язки. Самий важкий для 

здобувачів освіти ( і для вчителів) вид відносин, де важче досягнути згоди, 

співпраці. Не випадково А.С.Макаренко вважав необхідним виховання в 

здобувачів освіти двох властивостей:  «властивості наказувати і властивості 

підкорятися». 

 Можна виділити три фази  перебігу педагогічної ситуації: 

1 ФАЗА – конфліктний  гострий  початок з явним порушення соціальних 

норм і цінностей одним з учасників ситуації. 

2 ФАЗА – відповідна реакція «суперника», від форми і змісту якої залежить 

результат конфлікту, і , що важливо, напрямок перебудови складених раніше 

відносин.  

3 ФАЗА – відносно швидка і радикальна зміна існуючих норм і цінностей в 

двох різних напрямках – покращення чи погіршення раніше складених 

відносинах. 
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Конкретні педагогічні ситуації, особливо гострі і конфліктні, 

виникають і в досвідчених педагогів,  і в початківців. Дуже важливо для 

педагога вийти з конфліктної ситуації з гідністю і  творчим задоволенням  

своєю працею. 

Способи розв'язки конфлікту, особливо якщо він не зайшов далеко, 

відомі і доступні кожному – це гумор, жарт, дотепність. В найбільш складних 

ситуаціях ми вдаємося до компромісу, роблячи поступки одне одному, або 

звертаємося до третьої, незалежної  особи, або самі проводимо аналіз, 

прагнучі розібратися у собі і в своїх вчинках, і тільки  в надзвичайних 

випадках використовуємо примус і тимчасове  віддалення. 

Педагог не  має права піти на створення конфлікту, якщо він  не 

володіє технологією розв'язання конфлікту. Конфлікт створюється у той 

момент або доводиться  до такого рівня, коли виникає  обоюдна потреба в 

його розв'язанні. 

3.5 Додаткові елементи педагогічної технології 

Створення психологічного клімату 

Створення психологічного клімату у групі є одним з найбільш 

важливою і найбільш складною задачею педагога із здобувачами освіти. 

Психологічний клімат – якісна сторона міжособистісних  відносин, 

сукупність психологічних умов, які сприяють або шкодять продуктивній 

сумісній діяльності і всебічному розвитку особистості в групі. Сприятливий 

психологічний клімат – це атмосфера розкріплення, взаємної поваги, 

дружелюбності, делікатності, створення комфорту і умов для праці, 

розкриває можливості особистості. Несприятливий клімат перешкоджає 

особистісному розвитку, вводить людину в стан незахищеності, страху, 

відчаю тощо. 

Технологічний вплив на клімат забезпечується сукупністю операцій, 

які відповідають наступним правилам: 

 встановлювання особистісних контактів; 
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 підбадьорююче, схвальне відношення під час роботи; 

 етична  шляхетність, яка заключається в безкорисній допомозі, 

відкритості, радості за інших; 

 запобігання можливих невдач в процесі і результаті роботи; 

 аудіовізуальний художній  ряд, який створюється музикальним 

фрагментом, слайдом. Це знімуть тривогу, народить впевненість; 

 внесення елемента новини за рахунок використання різноманітних 

засобів. Це відволікає від труднощів, захоплює і знімає психологічний 

затиск, сприяє творчому проявленню кожного підлітка. 

Групова діяльність 

Групова діяльність може розглядатися не тільки, як позакласний засіб, 

але й як  урок. Зміст групової діяльності на уроці визначається знаннями, які 

пропонують здобувачам освіти для розглядання.  Під час організації 

діяльності по засвоєнню знань педагог повинен не тільки використовувати  

наказ, розпорядження у якості суворих вимог до здобувачів освіти, але і 

прохання, порада, рекомендація, тим самим сприяючи  розвитку 

самосвідомості своїх здобувачів освіти. 

Покращенню результатів групової діяльності сприяють такі операції, 

як установка особистісного контакту із здобувачами освіти, наданням 

можливості дітям показати , проявити себе. Реалізація даної функції на уроці 

диктує педагогу необхідність  діяти так, щоб підлітки осягали знання не як 

голі факти, але і  усвідомлювали, заради чого вони живуть у світі. Така 

технологія  впливає на розвиток і формування суб'єктивності здобувачів 

освіти, дозволяє йому активно включитися в діяльність. 

 Створення ситуації успіху  і неуспіху. 

Специфіка підліткового  віку така, що все, за що б не брався підліток, 

йому приходиться оволодівати заново. Педагог повинен створювати умови 

для досягнення успіху здобувачами освіти. Технологічно це досягається 
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підбадьорюванням словами, інтонаціями, коректністю відносин, спокійною, 

доброзичливою мовою. Ситуація успіху особливо важлива у здобувача 

освіти, поведінка яких далека від ідеальної. Ситуація неуспіху – це 

суб’єктивне емоційне переживання, незадоволення собою під час і в 

результаті діяльності. Вона  не може розглядатися  окремо від ситуації 

успіху, а лише як етап  переходу від одного успіху до іншого. Педагогічне 

зазначення ситуації неуспіху, як і ситуації успіху, заключається в  створенні 

умов для розвитку здобувача освіти. Можливість і необхідність створення 

ситуації неуспіху з'являється при наявності  певних  умов, без яких вона 

перетворюється в жорстке знаряддя маніпуляції здобувачем освіти. По-

перше, це можуть бути багаті ресурси особистості, коли обдарований 

підліток  за якийсь термін часу не може здобути високі результати, і 

поступово така байдужість до себе становиться гальмом для розвитку її 

особистості.  По-друге, завищена самооцінка, веде підлітка  до зневажливого 

відношення до оточуючих. Це приводить до відштовхуванню його. 

Створення ситуації успіху на фоні і без того завищеної самооцінки не 

допоможе учневі. Єдине, що може зробити педагог – це створити ситуацію 

неуспіху, щоб  сприяти  усвідомленню здобувачем освіти своїх досягнень і 

невдач. 

Педагогічна реакція на  учинок 

Далеко не кожну дію підлітка можна назвати вчинком. Вчинок – це 

таке дії,  яке має моральну оцінку. Якщо розглядати поведінку здобувача 

освіти як вчинок, то  необхідно будувати педагогічне дії так, щоб сприяти 

розвитку особистості. Щоб допомогти здобувачу освіти провести самостійну 

оцінку  своїм діям, необхідно зіставляти його дії з соціальною нормою, з 

культурним зразком, відношенням до себе  і до інших. 

Етичний захист 

 Етичний захист – один з різновидів захисту особистості від посягання 

на його гідність поряд з фізичним, правовим, адміністративним, 

економічним, політичним. Етичний захист виконує три основні функції: по-
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перше, він  захищає особистість педагога від ображень; по-друге, він 

пропонує учню інший стиль поведінки у ситуації, яка склалася; в-третіх, він 

дає йому шанс, укріпити взаємовідношення зі старшими. Основні функції 

етичного захисту: 

 1) збереження особистої поваги в момент грубощів; 

 2) корекція поведінки; 

 3) збереження гідності партнера – розвиває і поглиблює 

взаємовідношення з ним, тим самим даючи можливість проявити себе на 

більш високому рівні. 

Педагогічна технологія виявляє систему професійно значущих вмінь 

педагогів по організації  впливу  на вихованця, пропонує спосіб 

технологічного обміркування  педагогічної діяльності. 

 

4. Сучасні (інноваційні) педагогічні технології. 

Інноваційна діяльність у галузі освіти регламентована відповідними 

нормативними документами: Законом України «Про інноваційну 

діяльність», Положенням «Про порядок здійснення інноваційної діяльності в 

системі освіти України». 

Модернізація системи освіти пов’язується, насамперед, із введенням в 

освітнє середовище інноваційних технологій, в основу яких покладені цілісні 

моделі освітнього процесу, засновані на діалектичній єдності методології та 

засобів їх здійснення. 

Інноваційна педагогічна діяльність розглядається науковцями в різних 

аспектах, а саме: 

- як розроблення, освоєння й використання нововведень (Л. Даниленко, 

Т. Демиденко, І. Гавриш); 
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- як відмова від штампів, вихід за межі нормативної діяльності (В. 

Сластьонін, Л. Подимова); 

- як здатність до генерації ідей, їх втілення, аналізу (Л. Ващенко, 

В. Загвязинський); 

- як вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічного 

винахідництва, введення нового в педагогічну практику (Т. Демиденко, Н. 

Клокар, О. Козлова); 

- як експериментальна пошукова діяльність педагогічних працівників з 

метою розроблення, експеримент, апробації, впровадження й застосування 

педагогічних інновацій . 

Більшість дослідників проблем педагогічної інноватики намагаються 

співвіднести поняття «нового» у педагогіці з такими характеристиками, як 

«корисне», «прогресивне», «позитивне», «сучасне», «передове». 

Інноваційна педагогічна діяльність – це заснована на осмисленні 

практичного - педагогічного досвіду цілеспрямована педагогічна діяльність, 

орієнтована на зміну й розвиток освітнього процесу, компетентнісний підхід 

в освіті з метою досягнення вищих результатів, одержання нового знання, 

формування якісно іншої педагогічної практики. 

Освітній процес, орієнтований на використання інтерактивних методів 

навчання, організовується з урахуванням включеності в процес пізнання всіх 

здобувачів освіти групи та викладача без винятку. Спільна діяльність 

означає, що кожен вносить свій особливий індивідуальний внесок, у ході 

роботи йде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Інтерактивні 

методи засновані на принципах взаємодії, активності здобувачів освіти, 

обов’язковому зворотному зв’язку. 

Для вирішення виховних та освітніх завдань викладачем 

використовуються наступні інтерактивні форми: лекції (проблемна лекція, 

лекція із запланованими помилками, лекція вдвох, лекція пресконференція); 
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дискусії; ділові, рольові, організаційно-діяльні ігри; тренінги; кейс-

технології; метод проектів; технологію модульного навчання та актуальним 

для сучасних інтернет-активних здобувачів освіти . 

На сучасному етапі особливо гостро в системі ПТО стоїть питання 

формування фахової компетентності майбутніх фахівців в період підготовки 

кваліфікованих робітників в закладах П(ПТ)О, оскільки від виконання ними 

фахових обов’язків залежить економічне благополуччя в Україні. 

Фахова компетентність розглядається, як здатність майбутнього 

кваліфікованого робітника системно застосовувати фахові компетентності 

(знання, вміння, навички і досвід) у процесі виконання фахових функцій, 

орієнтуватися в умовах сучасного виробництва, розвивати професійно – 

економічне мислення та пізнавальну активність у процесі професійної 

діяльності, об’єктивно виконувати їх у заданий термін і в заданій якості. 

Перебудова професійної освіти вимагає від педагогічних кадрів 

системи П(ПТ)О постійного творчого пошуку і впровадження в зміст 

інноваційних педагогічних та виробничих технологій, високої професійної та 

педагогічної майстерності. 

Головними ознаками професійної майстерності педагогічного 

працівника є: оволодіння ефективними засобами передачі через 

впровадження в освітній процес здобувачам освіти компетентностей ; вміння 

планувати й здійснювати педагогічний вплив; вміння встановлювати 

правильні взаємостосунки із здобувачами, організовувати і спрямовувати 

їхню діяльність; вміння переконувати; глибоке знання свого предмета, 

широка ерудиція тощо. З огляду на це, неабияке значення має відмова від 

традиційних методів навчання. Кожний викладач повинен самостійно 

впроваджувати ефективні форми і методи навчання. В сучасних умовах 

викладачу практично надано повну можливість для педагогічної творчості, 

колишню жорстоку регламентацію кожного кроку викладача замінено 

правом на експериментальну діяльність. Тому і здійснення сучасного змісту 

освіти дозволяє і навіть вимагає від викладача урізноманітнювати форми 
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роботи на уроці, які допомагають швидко і якісно перевірити знання 

здобувачів освіти, розширити їхній кругозір, ефективно розпочати нову тему, 

вміло використовувати гру. 

Досягти високоякісної теоретично-практичної підготовки, 

затребуваності на ринку праці випускників закладів П(ПТ)О можна в 

результаті створення якісної системи підготовки кваліфікованих робітників. 

Використання нових методик – це ефективний засіб підтримати 

зацікавленість предметом. І велика роль в цьому залежить від особистості 

викладача, рівня його професійної майстерності і готовності до інноваційної 

діяльності. 

У лютому 1988 року у Підмосков'ї на семінарі педагогів-новаторів  

(В.Ф.Шаталов, Н. Н. Лисенкова, І.П.Волков та інші) народилася нова 

технологія виховання і навчання – педагогіка співробітництва. Основні ідеї 

педагогіки співробітництва: 

1. Відносини із здобувачами освіти - рівні,  паритетні відносини 

суб’єктів навчально-пізнавальної діяльності. 

2. Навчання без примусу. 

3. Ідея важкої мети – навчання проводиться на високому рівні з 

вірою в інтелектуальні сили здобувача освіти. 

4. Ідея вільного вибору. 

5. Ідея великих блоків – зведення тем у великі блоки знань. 

6. Ідея самоаналізу. 

7. Творча продуктивна праця. 

8. Співробітництво з батьками. 

9. Співробітництво викладачів тощо. 

Технологія особистісно-орієнтованої освіти ґрунтується  на  

врахуванні індивідуальних особливостей і можливостей  підлітків і вимагає 
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індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти. Основною метою  є 

пошук неповторної індивідуальності кожного здобувача освіти і створення  

психолого-педагогічних умов, які дозволили б у колективі працювати не на 

«середнього здобувача освіти», а з кожним окремо з урахуванням 

індивідуальних пізнавальних можливостей, рівня навченості, потреб і 

інтересів. 

В технологію  особистісно-орієнтованого навчання  входять: технології 

розвивального, проблемного навчання, рівневої диференціації, навчального 

проекту, ситуативного моделювання, критичного мислення, креативного 

розвитку. 

Наприклад, технологія критичного мислення базується  на вихідній 

особистій інформації, оскільки сприймання будь-якої інформації залежить 

від попереднього досвіду здобувача освіти.  Чим більше новий матеріал 

пов'язаний  із засвоєними раніше  знаннями, тим він цікавіший для здобувача 

освіти. Зовсім незнайома інформація буде незрозумілою, важкою, отже, 

нецікавою; старе без елементу новизни не приверне уваги, викличе 

«інформаційний голод». Нове ж засвоюється легко і з інтересом тоді, коли 

воно випливе в контексті попередніх знань. Порівняння нового матеріалу із 

особистим досвідом робить інформацію більш значущою для здобувача 

освіти, розвиває аналітичне мислення.   

Технологія ситуативного моделювання  включає систему методів, які 

направлені на повідомлення знань, їхнє запам 'ятовування та відтворення, а 

на організацію роботи здобувачів освіти для самостійного компетентнісного 

підходу  у процесі активної пізнавальної діяльності. Це можуть бути 

навчання у грі (рольові ігри, інсценізації), технології імітації (Імітації явища 

дійсності, розв’язання ситуаційних задач) або симуляції (спрощена версія 

реальності). 

 Технологія рівневої диференціації представлена сукупністю форм і 

методів навчання, що враховують індивідуальні особливості здобувача 

освіти, його інтереси та потреби.  Індивідуальне навчання лежить в основі 
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Вальдорфської педагогіки, методики Марії Монтессорі ( ці технології 

активно використовуються  в приватних освітніх закладах). Технологія 

рівневої диференціації формується в рамках гуманістичної педагогіки та 

передбачає віру в творчі сили підлітка, включає покарання, запобігає 

авторитаризму. 

Технологія проблемного навчання  базується на організації 

навчальної діяльності зі створенням проблемних ситуацій, внаслідок чого  

здобувач освіти оволодіває компетентностями  розвиває розумові здібності. 

Результатом такого навчання є «відкриття» знання, що нове для здобувача 

освіти , тобто суб'єктивно нове знання, яке стає особисто значимим. Можна 

виділити кілька видів проблемного навчання: 1)  проблемний виклад 

навчальної інформації викладачем; 2)  створення на уроці проблемної 

ситуації педагогом;  

3) формування та розв’язання проблеми самими здобувачами освіти .  

Проблемо-пошукова діяльність включає бачення проблеми, її формування, 

пошук способів розв'язання, осмислення нової інформації, отримання та 

корекції результатів. 

Технологія навчального проекту поєднує академічні та прагматичні 

знання, стимулює самостійну пізнавальну діяльність і здійснюється за 

схемою: «Все, що я пізнаю, я знаю, для чого мені потрібно і де я можу ці 

знання застосувати». Навчальні проекти можуть бути дослідницькими, 

творчими, ігровими, інформаційними; форми роботи – індивідуальними або 

груповими.  Проектне навчання будується за алгоритмом: 1) підготовка  ( 

визначення теми та мети проекту); 2) планування ( визначення джерел 

інформації, послідовності виконання проекту); 3) збір та аналіз інформації; 4) 

презентація навчального проекту; 5) підведення підсумків, оцінювання 

результатів діяльності.  Така проблемна побудова  освітнього процесу сприяє 

розвитку мислення, забезпечує стійкі, системні та цілісні знання, оскільки 

здобувач освіти їх здобуває самостійно. 
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Технологія креативного розвитку направлена на створення 

«олімпійського резерву» - групи здобувачів освіти, які творчо обдаровані, 

мають оригінальне мислення, здатні знаходити рішення в нестандартних 

ситуаціях.  

А. Ейнштейн вважав, що якщо бути абсолютно логічним, то зробити 

відкриття неможливо. Психологи виділяють два типи особистостей:  

1) інтелектуальний (має конвергентне, закрите, нетворче мислення, 

розв’язує складні завдання за відомим алгоритмом); 

2) креативний (має дивергентне, відкрите, творче мислення, самостійно 

ставить завдання, націлене на відкриття, генерує оригінальні ідеї). 

Працювати  з здобувачами освіти другого типу не просто, але надзвичайно 

цікаво. 

Модульна система навчання  - це система навчання, компонентами 

якої є модулі, які дозволяють учню активно й можливо самостійно оволодіти 

певною сумою знань і вмінь. Вона має свою певну структуру, яка містить 

змістовні, функціональні, розвивальні та організаційні компоненти. 

Визначення модуля багатозначне. Відповідно до типу пізнавальних, 

практичних і організаційних модулів – це «логічно завершена частина 

теоретичних і практичних знань із даного навчального предмета, яка 

проектується на структуру процесу засвоєння  знань і адаптована  до 

індивідуальних особливостей суб’єктів освітнього процесу» (П.І. 

Сікорський). Або  це – певний обсяг навчального матеріалу «котрий має 

конкретну дидактичну мету й описує виробничі процеси» (Дж.Прокопенко) 

тощо. У модульно-професійному навчанні педагог є організатором 

самостійної навчально-пізнавальної та навчально-виробничої діяльності 

здобувачів освіти, компетентним консультантом і помічником. Він повинен 

сприяти формуванню у здобувача освіти  загально діяльних умінь до 

самокерування і самоосвіти, щоб контроль знань   і умінь поступово звести 

на діагностику діяльності здобувачів освіти, яка дозволяє вчасно допомогти 
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кваліфікованими діями усунути намічувані труднощі в пізнанні та 

використанні знань.  

  Інформаційні технології навчання  передбачають використання як 

повного мультімедійного курсу за спеціальністю – електронного підручника, 

так і окремих тем (модулів), підрозділів (модульних одиниць) і т.п. В 

останньому випадку педагог використовує мультімедійні вставки у 

традиційну технологію навчання. Під час роботи з електронним підручником 

найбільш ефективно реалізується дидактичний принцип індивідуалізації 

навчання. Створюються умови для організації самостійної роботи здобувача 

освіти для оволодіння компетентностями, як під час керованої самостійної 

роботи, так і під час виконання домашніх завдань і дає можливість 

отримання сертифікату компетенції за дистанційною формою навчання. 

Технологія навчання ділової активності  має кінцеву мету формувати 

в здобувачів освіти особистісні якості, вміння та навички, які б у 

майбутньому дозволили їм зайняти активну життєву позицію, сформувати 

новий тип поведінки, адекватний ринковим умовам. Впровадження системи 

технологій навчання ділової активності гарантує належний рівень 

професійної підготовки, сприяє розвитку ділових, підприємницьких рис 

здобувача освіти, надає можливостей самостійного навчання та розвитку. 

 Складовими цієї системи є: інтерактивна технологія навчання; 

підприємливі підходи у навчанні; модульна технологія навчання.  

Інтерактивне навчання – це навчання в режимі діалогу, під час якого 

відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою 

взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних завдань, розвитку 

особистісних якостей здобувачів освіти. 

 Підприємливі підходи у навчанні передбачають орієнтацію 

навчального процесу на розвиток ділової активності, навичок 

підприємницької діяльності за фахом. 
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Модульна технологія навчання дозволяє мобільно структурувати 

зміст навчання з урахуванням потреб здобувачів освіти. 

 

 

5. Інноваційні (сучасні) педагогічні технології, які найбільш 

застосовувані на уроках теоретично – практичного навчання в 

закладах П(ПТ)О: розвиваюче навчання, колективний спосіб 

навчання,  ігрові, проблемно-ситуаційне навчання, використання 

опорних схем. 

 

5.1 Технологія розвиваючого навчання, спрямована на розвиток 

творчих якостей особистості (Г.С. Альтшуллер). 

 

У сучасній психолого-педагогічній науці вважається, що творчість – 

поняття умовне, вона може виражатися не тільки в створенні принципово 

нового, що не існувало раніше, але й у відкритті відносно нового (для даної 

області, даного часу, в даному місці, для самого об'єкта). 

Узагальнені творчі здібності особистості: 

 самостійне бачення проблем, аналітичне мислення; 

 уміння перенести ЗВН і СРД у нову ситуацію; 

 бачення нового в знайомому об'єкті (альтернативне мислення); 

 уміння комбінувати, синтезувати раніше засвоєні способи 

діяльності в нові (синтетичне, комбінаційне мислення). 

Технологія  Г.С.Альтшуллера мене зацікавила тим, що її метою є: 

 навчання творчої діяльності; 

 ознайомлення з прийомами творчої уяви; 

 рішення винахідницьких задач. 

Теорія розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ) Г.С. Альтшуллера: 

 теорія – каталізатор творчого розв’язання проблем; 

 знання – інструмент, основа творчої інтуїції; 
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 творчими здібностями наділений кожен (винаходити можуть усі); 

 творчості, як будь-якій діяльності можна навчитися; 

 використовувати основні і доступні здобувача освіти типи 

проблем, характерні для даної сфери науки або практики; 

 спрямувати емоційні переживання здобувачів освіти 

безпосередньо на зміст проблеми. 

Згідно Г.С.Альтшуллеру  процес пошукової, винахідницької діяльності 

являє собою основний зміст освітнього процесу. 

Основним поняттям теорії розв’язання винахідницьких задач є 

протиріччя. При виникненні протиріччя можливі два шляхи його 

розв’язання: 

1) компроміс, примирення протилежних вимог, пропонованих, 

наприклад, до визначеної конструкції; 

2) висування якісно нової ідеї або принципово іншої конструкції. 

Г.С.Альтшуллер виділяє 40 типів принципів усунення технічних 

протиріч: дроблення, витиснення, місцевої якості, асиметрії, об'єднання, 

універсальності, «мотрійки», антиваги, попередньої напруги, попереднього 

виконання, «заздалегідь підкладеної подушки», еквипотенційності, 

«навпаки», сфероідальності, динамічності, переходу в інший вимір, 

часткового чи надлишкового рішення, використання механічних коливань, 

періодичної дії, неперервності корисної дії, проскакування, «звернути шкоду 

на користь», зворотного зв'язку, «посередника», самообслуговування, 

копіювання, дешевої недовговічності замість дорогої довговічності, заміни 

механічної схеми, використання пневмо- і гідроконструкцій, застосування 

гнучких оболонок і тонких плівок, застосування пористих матеріалів, зміни 

фарбування, однорідності, відкидання і регенерації частин, зміни фізико-

механічних параметрів об'єкта, застосування фазових переходів, термічного 

розширення, сильних окислювачів, інертного середовища, композитних 

матеріалів. 

У методиці Г.С.Альтшуллера використовуються індивідуальні і 

колективні прийоми: 
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До останніх відносяться: 

 евристична гра; 

 мозковий штурм; 

 колективний пошук. 

Оцінювання результатів творчості: похвала за будь-яку ініціативу; 

заохочення словом, демонстрацією роботи; виставка робіт; нагородження 

грамотою, дипломом і т.д. 

 

5.2 Ігрові педагогічні технології . 

 

Гра як метод навчання, передачі досвіду старших поколінь молодшим 

використовувалася зі стародавності. Широке застосування гра знаходить у 

народній педагогіці. Донедавна у навчальному процесі використання гри 

було дуже обмежене. У сучасних умовах робиться ставка на активізацію та 

інтенсифікацію навчального процесу. Вважаю, що майже на кожному уроці 

доцільно використовувати  елементи гри.  

При цьому ігрова діяльність використовується в наступних випадках: 

 в якості самостійної технології для освоєння поняття, теми і 

навіть роздягнула навчального предмета; 

 в якості елементів більшої технології; 

 в якості заняття або його частини (уведення, пояснення, 

закріплення, вправи, контролю); 

 в якості технології позакласної роботи. 

Поняття «ігрові педагогічні технології» включають досить велику 

групу методів і прийомів організації педагогічного процесу у формі різних 

педагогічних ігор . 

На відміну від ігор взагалі педагогічна має істотну ознаку – наявністю 

чітко поставленої мети навчання і відповідного їй педагогічного результату, 

що можуть бути обґрунтовані, виділені в явному вигляді і характеризуються 

навчально-пізнавальною спрямованістю. 
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Ігрова форма занять створюється на уроках за допомогою ігрових 

прийомів і ситуацій, що виступають як засіб спонукання, стимулювання 

здобувачів освіти до навчальної діяльності. 

Реалізація ігрових прийомів і ситуацій при визначеній формі занять 

відбувається по наступним основних напрямках: дидактична мета ставиться 

перед здобувача освітими у формі ігрової задачі; навчальна діяльність 

здобувачів освіти підкоряється правилам гри; навчальний матеріал 

використовується як засіб гри; у навчальну діяльність вводиться елемент 

змагання, що переводить дидактичну задачу в ігрову; успішність виконання 

дидактичного завдання пов'язується з ігровим результатом. 

Визначення місця і ролі ігрової технології в навчальному процесі, 

сполучення елементів гри і навчання багато в чому залежать від розуміння 

викладачем функцій і класифікації педагогічних ігор. 

По характеру педагогічного процесу виділяються наступні групи ігор: 

а) навчальні, тренувальні, контролюючі та узагальнюючі; 

б) пізнавальні, виховні, розвиваючі; 

в) репродуктивні, продуктивні, творчі; 

г) комунікативні, діагностичні, профорієнтаційні та ін. 

Існують багато типів педагогічних ігор щодо характеру ігрової 

методики. Вкажемо лише найважливіші з застосовуваних типів: предметної, 

сюжетної, рольової, ділової, імітаційні і гри-драматизації. 

По предметам виділяються ігри з усіх спеціальних дисциплін. 

    Концептуальні основи ігрових технологій: 

 Психологічні механізми ігрової діяльності спираються на 

фундаментальні потреби особистості в самовираженні, самоствердженні, 

самовизначенні, саморегуляції, самореалізації. 

 Гра – форма психогенного поводження, тобто внутрішньо 

властивого, іманентного особистості (Д.Н.Узнадзе). 

 Гра – простір «внутрішньої соціалізації» здобувача освіти, засіб 

засвоєння соціальних установок (Л.С.Виготський). 
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 Здатність включатися в гру не пов'язана з віком людини, але в 

кожнім віці гра має свої особливості. 

У підлітковому віці спостерігається загострення потреби в створенні 

свого власного світу, в прагненні до дорослості, бурхливий розвиток уяви, 

фантазії, поява стихійних групових ігор. 

Особливостями гри в юнацькому віці є налаштованність на 

самоствердження в суспільстві, гумористичне спрямування, орієнтація на 

мовну діяльність. 

Ділові ігри . 

Ділова гра використовується для розв’язання комплексних задач 

засвоєння нового, закріплення матеріалу, розвитку творчих здібностей, 

формування загальнонавчальних компетентностей, дає можливість здобувача 

освіти зрозуміти і вивчити навчальний матеріал з різних позицій. 

У освітньому процесі застосовуються різні модифікації ділових ігор: 

імітаційні, операційні, рольові ігри, діловий театр, психо- і соціодрама. 

1. Імітаційні ігри . На заняттях імітується діяльність якої-небудь 

організації чи підприємства, його підрозділів, наприклад, 

профспілкового комітету, ради наставників, відділу, цеху, ділянки і т.д. 

Імітуватися можуть події. Конкретна діяльність людей (ділова нарада, 

обговорення плану, проведення бесіди і т.д.) і обстановка, умови, в 

яких відбувається подія або здійснюється діяльність (кабінет 

начальника цеху, зал засідань і т.д.). Сценарій імітаційної гри, крім 

сюжету події, містить опис структури і призначення імітованих 

процесів і об'єктів. 

2. Операційні ігри . Вони допомагають відпрацьовувати виконання 

конкретних специфічних операцій, наприклад, розв’язання задач. В 

операційних іграх моделюється відповідний робітничий процес. Ігри 

цього типу проводяться в умовах, що імітують реальні. 

3. Виконання ролей . У цих іграх відпрацьовуються тактика поведінки, 

дій, виконання функцій і обов'язків конкретної особи. Для проведення 
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ігор з виконанням ролі розробляється модель-п'єса ситуації, між 

здобувача освітими розподіляються ролі з «обов'язковим змістом». 

4. «Діловий театр», коли розігрується яка-небудь ситуація, поведінка 

людини в цій обстановці. Тут учень повинен мобілізувати весь свій 

досвід, знання, навички, зуміти вжитися в образ визначеної особи, 

зрозуміти її дії, оцінити обстановку і знайти правильну лінію 

поведінки. Основна задача методу інсценування – навчити  здобувача 

освіти орієнтуватися в різних обставинах, давати об'єктивну оцінку 

своїй поведінці, враховувати можливості інших людей, встановлювати 

з ними контакти, впливати на їх інтереси, потреби і діяльність, не 

застосовуючи формальних атрибутів влади, наказів. Для методу 

інсценування складається сценарій, де описуються конкретна ситуація, 

функції і обов'язки дійових осіб, їх завдання. 

5. Психодрама і соціодрама . Вони дуже близькі до «виконання 

ролей» і «діловому театру». Це теж «театр», але вже соціально-

психологічний, у якому відпрацьовується уміння відчути ситуацію в 

колективі, оцінювати і змінювати стан іншої людини, вміння увійти з 

ним у продуктивний контакт. 

Технологія ділової гри складається з наступних етапів. 

Етап підготовки . Підготовка ділової гри починається з розробки 

сценарію – умовного відображення ситуації й об'єкта. В зміст сценарію 

входять: навчальна мета заняття, опис досліджуваної проблеми, 

обґрунтування поставленої задачі, план ділової гри, загальний опис 

процедури гри, зміст ситуації і характеристики діючих осіб. 

Далі йде введення в гру, орієнтація учасників і експертів. Визначається 

режим роботи, формулюється головна мета заняття, обгрунтовується 

постановка проблеми і вибору ситуації. Роздаються пакети матеріалів, 

інструкцій, правил та настанов. Збирається додаткова інформація. При 

необхідності здобувачі освіти звертаються до ведучого і експертів за 

консультацією. Дозволяються попередні контакти між учасниками гри. 

Діють заборони на відмову від отриманої по жеребкуванню ролі, на вихід із 
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гри, на пасивне відношення, на придушення активності, на порушення 

регламенту, на порушення етики поведінки. 

Етап проведення  – процес гри. З моменту початку гри ніхто не має 

права втручатися і змінювати її хід. Тільки ведучий може коректувати дії 

учасників, якщо вони відходять від головної мети гри. 

В залежності від модифікації ділової гри можуть бути введені різні 

типи рольових позицій учасників. 

Позиції, що виявляються стосовно змісту роботи в групі: генератор 

ідей, розробник, імітатор, ерудит, діагностик, аналітик. 

Організаційні позиції: організатор, координатор, інтегратор, контролер, 

тренер, маніпулятор. 

Позиції, що виявляються стосовно нового: ініціатор, обережний 

критик, консерватор. 

Методологічні позиції: методолог, критик, методист, проблематизатор, 

рефлексуючий, програміст. 

Соціально-психологічні позиції: лідер, той, кому надають перевагу, той, 

кого добре сприймають, незалежний, той, якого не сприймають, той, від 

якого всі відвернулися. 

Етап аналізу, обговорення й оцінки результатів гри . 

Виступи експертів, обмін думками, захист здобувачами освіти своїх рішень і 

висновків. На закінчення викладач констатує досягнуті результати, вказує на 

помилки, формулює остаточний підсумок занять. Звертається увага на 

зіставлення використаної імітації з відповідною реальною особою, 

встановлення зв'язку гри зі змістом навчального предмета. 

     Технологічна схема ділової гри . 

Етап підготовки . 

Розробка гри: розробка сценарію; план ділової гри; загальний опис гри; 

зміст інструктажу; підготовка матеріального забезпечення. 

Введення в гру: постановка проблеми, цілей; умови, інструктаж; 

регламент, правила; розподіл ролей; формування груп; консультації. 

Етап проведення . 
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Групова робота над завданням: робота з першоджерелами; тренінг; 

мозковий штурм. 

Міжгрупова дискусія: виступи груп; захист результатів; правила 

дискусії; робота експертів. 

Етап аналізу й узагальнення: вихід з гри; аналіз, рефлексія; 

оцінка і самооцінка роботи; висновки та узагальнення; рекомендації. 

 

           5.3 Проблемно-ситуаційне навчання. 

 

Проблемне навчання - це така організація навчальних занять, яка 

припускає створення під керівництвом майстра проблемних ситуацій й 

активну самостійну роботу здобувачів освіти по їх вирішенню, за 

результатами чого відбувається творче оволодіння професійними 

компетентностями та розвиток розумових здібностей. 

Проблема - це пошукова задача, для рішення якої ці знання повинні 

бути засвоєні. Розробкою цього методу займався Дж. Дьюи (1859-1952), у 

вітчизняній педагогіці: І.Я.Лернер, А.М.Матюшкін, М.І.Махмутов, 

М.М.Скаткін. 

 

5.4 Технологія повного засвоєння знань . 

 

Підготовча робота викладача : 

 начальний матеріал розбивається на порції (відповідні розділам, 

темам); 

 по кожній порції чітко визначити плановані результати: що здобувачі 

освіти повинні вміти, знати; 

 планується контроль засвоєння (поточний, підсумковий), 

розробляються рівневі контрольні роботи; 

 планується виклад матеріалу викладачем, вправи для опрацювання 

умінь і навичок; 
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 готуються коректувальні матеріали для здобувачів освіти, які відразу 

не засвоїли запропонований матеріал 

 

 

Практична реалізація: 

1. Ввідна частина: знайомство здобувачів освіти з метою, якої 

необхідно досягти; знайомство з варіантом заключної контрольної роботи. 

2. Виклад навчального матеріалу і його опрацьовування. 

3. Діагностичний тест, за наслідками якого здобувачі освіти 

розділяються на 2 групи: що досягли повного засвоєння і що не досягли 

повного засвоєння. 

4. Коректувальна робота з здобувача освітими, що не досягли повного 

засвоєння (індивідуальна робота, призначення здобувачів освіти-

консультантів - реалізація прийому "Вчуся навчаючи", парна робота, групова 

робота). 

Ситуація успіху  – найефективніший стимул пізнавальної діяльності. 

Вона задовольняє потребу кожного здобувача освіти в самоповазі і 

підвищенні престижу. З цієї точки зору, навіть якщо фактичні успіхи 

здобувача освіти незначні, корисно відзначати його старання, прагнення і 

найнезначніші просування, враховуючи, що на більші досягнення він поки 

що, можливо, дійсно не здатний. 

Схвалення і визнання сприяють корекції і попередженню появи 

комплексів. Одним з прийомів стимулювання розвитку дитини є діяльність в 

парі, в групі. Хай на перших порах спільної діяльності окремі учасники 

виконують тільки підсобні операції, але те, що вдається їм виконати спільно з 

іншими, буде «зоною найближчого розвитку» (Л.С.Виготський). Педагог 

може вдатися до авансування успішності, підтримати сам факт активності, і 

це теж стимулює вольові зусилля в досягненні мети діяльності. 

Чинники, стимулюючі особистісне зростання: 

 емоційна стабільність; 
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 ситуація схвалення; 

 визнання; 

 підтримка ініціативи і самостійності; 

 врахування «зони найближчого розвитку». 

Чинники, гальмуючі особистісне зростання: 

 страх, що народжує невпевненість в собі, комплекс неповноцінності; 

 перенесена несправедливість; 

 неприйняття однолітками; 

 відчуття вини або сорому. 
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Практична частина 

   Розробки  містять мій досвід, як викладача економічних дисциплін, в тому 

числі такої дисципліни, як «Основи галузевої економіки і підприємництва»,  

щодо використання на уроках та позаурочних заходах елементів 

інформаційних технологій, проблемних питань, елементів медіаосвіти, 

випереджальних завдань здобувача освітим, включаючи і інші сучасні 

інноваційно - педагогічні технології.   

   Мотивацією може бути  перегляд коротких відеороликів і попередньо 

підготовлені проекти здобувачів освіти, ігрових моментів, моментів ситуацій 

успіху, тощо.  В тому числі і навіть при вивченні нового матеріалу 

використовуються різноманітні форми роботи. Формування нових знань 

базується на використанні вже набутих знань, удосконалюються навички 

самостійної роботи, наприклад  при підготовці проектів, а також 

розвиваються вміння знаходити міжпредметні зв’язки і застосовувати їх у 

повсякденному житті (компетентнісний підхід до навчання). Різноманітні 

форми роботи на уроці розвивають комунікативні, пізнавальні та 

загальноосвітні навички, навички роботи в групах, уміння відстоювати 

власну точку зору, чітко і лаконічно висловлювати думки. Головне – 

навчальна діяльність здобувачів освіти відбувається більш успішно, бо 

розвивається пізнавальний інтерес, реалізується потреба в одержанні вмінь і 

навичок. 

    Запровадження елементів інформаційних технологій та інших 

педагогічних технологій, дає можливість розвивати увагу здобувачів освіти і 

пізнавальний інтерес до теми уроку та предмету основ галузевої економіки і 

підприємництва. 

    Набутий досвід дозволяє кожному самореалізуватися на наступних уроках, 

в життєвих ситуаціях.  Допомагає розкрити себе і свої здібності, щоб 

упевнено та цілеспрямовано розвивати їх у подальшому житті.   
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Розробка плану – конспекту до уроку з предмету: «Основи галузевої 

економіки і підприємництва» 

Тема уроку: Види і функції підприємств, організаційно – правові форми 

підприємств. 

    Дана  розробка – урок теоретичного навчання з основ галузевої економіки і 

підприємництва.. Тема уроку «Види і функції підприємств, організаційно – 

правові форми підприємств.».  

    На даному уроці формуються знання здобувачів освіти про підприємства, 

його види та розвиток. Обраний вид уроку сприяє розвитку навичок 

самостійної роботи, удосконаленню комунікабельності здобувачів освіти.  

    Я , як викладач, в даній методичній розробці використовую такі методи 

інтерактивного навчання: проектні технології, робота в міні групах, 

використання інформаційних технологій, застосування ігрових моментів.      

Здобувачі освіти працюють в групах, що розвиває їх комунікативні здібності. 

У навчанні та самонавчанні ефективно та раціонально використовуються 

елементи інформаційних технологій. Пізнавальний інтерес здобувачів освіти 

реалізується в підготовці теоретичного матеріалу на конкретну тему. 

    Запропонований метод формування нових знань з використанням 

елементів інформаційних технологій, ігрових моментів сприяє розвитку 

пізнавальних навичок здобувачів освіти. Пізнавальний інтерес формується у 

кожного здобувача освіти і має логічне продовження на наступних уроках. 

 

Урок з предмету: «Основи галузевої економіки і підприємництва» 

Тема уроку: Види і функції підприємств, організаційно – правові форми 

підприємств. 

Мета уроку: ознайомити здобувачів освіти з історією розвитку 

виробництва в рідному місті; затвердити знання основних організаційно-

правових форм підприємств(згідно законодавства України)їх розвиток; 

тренувати  вміння класифікувати підприємства за різними ознаками;  

Розвивати вміння працювати у міні групах, формулювати та відстоювати 

власну думку; 
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Виховувати економічне мислення; патріотизм; прагнення до досягнення 

життєвих цілей; толерантне ставлення здобувачів освіти один до одного; 

Удосконалювати навички самостійної роботи, вміння готувати 

повідомлення, робити публічні виступи. 

Тип уроку: закріплення знань (з використанням ІКТ), частково пошуковий, з 

елементами віртуальної екскурсії. 

Обладнання та матеріали:  роздатковий матеріал, презентації (здобувачів 

освіти та викладача), відеофільми, ІКТ. 

Обладнання та матеріали:  мультимедійний проектор, екран, комп’ютер, 

комп’ютерна презентація, роздатковий матеріал (інформаційні листи, 

кольорові картки тощо). 

Програмне забезпечення: Microsoft PowerPoint, Microsoft Word. 

Підготовчий етап: творчі завдання здобувача освітим (за бажанням, за 1 

тиждень). 

1. «Історія виникнення виробництва в місті Дніпро» –доповідь здобувача 

освіти. 

2. «Види підприємств» – презентація викладача. 

3. «Підприємства України». – презентації та відеоролики здобувачів освіти. 

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок, з елементами пошукової 

діяльності. 

Методи і методичні прийоми:  

- елементи медіаосвіти; 

- установлювання доцільних зв’язків між інформаційними 

повідомленнями; 

- вміння трансформувати інформацію залежно від мети комунікативної 

взаємодії; 

- випереджальне завдання; 

- проблемне питання; 

- дискусія 
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План уроку. 

 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь здобувачів освіти. 

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності здобувачів освіти. 

IV  Закріплення нових знань, умінь та навичок. 

V  Підсумки уроку. 

VI  Домашнє завдання. 

                                                   

                                                           Хід уроку 

 

І. Організаційний момент (3 хв). 

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь здобувачів освіти(7 хв.). 

А  з’ясувати тему сьогоднішнього уроку я пропоную вам самостійно, 

виконавши завдання у міні групах.(Включається презентація) 

Групи отримують завдання, за допомогою яких буде відкрито тему 

сьогоднішнього уроку. 

Завдання 1. Дати визначення поняттю «підприємництво». (самостійна, 

ініціативна господарська діяльність, спрямована на отримання прибутку, 

що здійснюється на власний ризик суб’єктами підприємницької діяльності.) 

Завдання 2. Перерахуйте основні функції  підприємницької діяльності. 

- організаційна; 

- ресурсна; 

- стимулююча; 

- інноваційна (творча). 

Завдання 3. Які види підприємницької діяльності вам відомі? 

(виробнича; комерційна; фінансова; посередницька; страхова) 

Завдання 4. Яким спільним економічним поняттям можна об'єднати 

представлені визначення: 

- технологічно відокремлена сукупність засобів виробництва і робочої 

сили;  
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- ланка в національній або міжнародній спеціалізації, що забезпечує 

виробництво певних товарів та послуг; 

- економічно відокремлена господарська одиниця; 

- колектив співучасників, організований певним чином. 

(Підприємство) 

Завдання 5. Які основні функції підприємства вам відомі? 

(виробничо-технічна; економічна; соціальна; зовнішньо-економічна) 

Отже, тема сьогоднішнього уроку – «Розвиток і види підприємств». 

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності здобувачів освіти. 

 Сьогодні ми поглибимо свої знання   про підприємства; ознайомимось з 

різними класифікаціями підприємств; продовжимо набувати навички роботи 

у групах, формулювати та відстоювати власну думку. 

На уроках на попередньому уроці ми з вами знайомились з поняттям 

«підприємство». Давайте пригадаємо, чи не зустрічалась нам вже 

класифікація підприємств? 

Справді, нам знайома класифікація підприємств за  сферами діяльності: 

підприємства поділяються на підприємства виробничої сфери, або виробничі 

та підприємства невиробничої сфери -  фінансові; посередницькі та 

страхові. 

Давайте з’ясуємо, про які підприємства за сферою діяльності йдеться . 

(вчитель оголошує описання діяльності підприємства). 

Ще ми знаємо, що підприємства поділяються за розмірами – 

підприємства бувають малі, середні та великі. Можливо ви пригадаєте, які 

підприємства відносяться до малих? (з кількістю працюючих до 50 осіб), а 

великими вважаються підприємства... (з кількістю зайнятих понад 1000 

чоловік). Решту підприємств можна віднести до середніх. За допомогою 

Господарського кодексу України з’ясуйте, які крім чисельності працюючих є 

обмеження у класифікації підприємств за розмірами. (в залежності від 

обсягу валового доходу від реалізації продукції – ст.63 п.7) 

Давайте виконаємо завдання по визначенню розмірів підприємства:  
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Підприємство Тип за розмірами 

Туристична фірма, в якій працює 9 осіб  

Швейний цех, у якому працює 58 осіб  

Дитячий садочок, у якому працює 46 осіб  

Завод «Новатор», на кому працює 1796 осіб  

Фотостудія, у якій працює 12 працівників  

 

А ще підприємства поділяються за формами власності. Давайте 

пригадаємо, що таке власність – (відносини між людьми з приводу володіння, 

розпоряджання та користування об’єктивами власності).  Хто може бути 

суб’єктом власності? (людина – фізична особа, юридична особа та держава ) 

А які форми власності вам відомі? (індивідуальна, колективна та державна). 

Користуючись  текстом Господарського кодексу  України випишіть, якими 

бувають підприємства за формою власності. (Діти виписують у зошит ст.63 

п.1 ГКУ.) 

Як поділяються підприємства за організаційно-правовими формами ми 

з’ясуємо за допомогою роздаткового матеріалу.  

 Давайте розглянемо розподіл виробників у США за організаційно-

правовими формами і проаналізуємо залежність між кількістю підприємств 

кожної форми та обсягом виробленої продукції. (Одноосібних підприємств – 

74%, а виробляють всього 7% загального товарообігу...)Чому на вашу думку 

така велика кількість одноосібних володінь випускає так мало продукції? 

(тому що одна людина дуже мало може зробити: не у всіх галузях можуть 

працювати одноосібні підприємства – напр. не можуть виробляти літаки, 

кораблі, виконувати космічні програми, складні наукові дослідження. Тобто 

одноосібні володіння доречно відкривати у випадках, коли для технологічного 

процесу не потрібні висококваліфіковані працівники, або сам процес досить 

простий ). Добре. А для чого підприємства об’єднуються у товариства та 

корпорації? Відповісти на ці запитання ви зможете, якщо опрацюєте матеріал 

інформаційних листів. 
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Група 1 визначає переваги та недоліки одноосібних володінь, група 2  – 

партнерств, група 3  – корпорацій. (Здобувачі освіти працюють з 

роздатковим матеріалом, заповнюють таблицю). 

Як ви вважаєте , які організаціно-правові форми підприємств існують в 

Україні? ( Господарські товариства в Україні) 

Діючі в Україні підприємства малого, середнього та великого 

бізнесу,проаналізуйте отримані дані і визначте, кількість підприємств та 

організацій якого виду значно зросла або зменшилась за останній  рік?  

Наступне наше завдання ми проведемо у вигляді «питання – відповіді». 

Кожен з вас отримав по три кольорові картки. Визначити: “Одноосібне 

володіння”; “Партнерство (товариство)”; “Корпорація”. За допомогою 

інформації що містить основні ознаки певної організаційної форми бізнесу, 

визначити тип підприємства.  

Інформація, яку зачитує вчитель: 

Яку організаційну форму бізнесу це характеризує? 

- Людина є власником акцій підприємства (корпорація) 

- Власник підприємства має найбільшу ступінь свободи дій (одноосібне 

володіння) 

- Юрист склав угоду між 3 особами на спільне відкриття підприємства 

(партнерство) 

- Велика нафтопереробна компанія поєднала свій капітал з 2 

нафтодобувними підприємствами (корпорація) 

- Значна концентрація грошей, матеріальних актів, людських ресурсів 

характерна для ... (корпорації) 

- Власник підприємства сам отримує весь прибуток (одноосібне володіння) 

- Невелике за розміром підприємство розподіляє між трьома його 

власниками відповідальність за прийняті управлінські та збитки 

(партнерство) 
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- Я хочу відкрити лоток по продажу хліба. Яку організаційну форму 

підприємства доцільно обрати? (одноосібне володіння) 

Можливе додаткове завдання. 

    І ще невеличка розминка. Про яке підприємство йдеться у 

запропонованій інформації? 

 Якщо всю продукцію цієї компанії, що було вироблено більш ніж за 

100 років, розлити в пляшки, які виложити в одну лінію та обвити нею 

навколоземну орбіту нашої планети, то вона обгорне Землю 4334 рази.   

 Якщо її роздати в пляшках усім мешканцям планети, кожний з нас 

одержав би по 767 пляшок.  Якщо нею заповнити басейн глибиною 180 

сантиметрів, то його довжина дорівнювала б 33 кілометри, а ширина - 

майже 15 кілометрів. В такий басейн можуть одночасно увійти 512 

мільйонів людей. Найбільший знак цієї компанії розміщений в 

чилійському місті Арика. Його встановлено на верхівці пагорба. 

Ширина знака - 122 метри, висота - 40 метрів. Складається він з 70 

тисяч пляшок від продукції цієї компанії . В 1989 році це була перша 

іноземна компанія, що розмістила рекламу своєї торгівельної марки  в 

нашій державі. Дві країни, в яких найвищий відсоток споживання в 

світі цієї продукції на душу населення, не мають між собою абсолютно 

нічого спільного. Це величезна континентальна субтропічна Мексика 

та малесенька острівна навколополярна Ісландія.  

Що це за компанія та яку продукцію вона виробляє? 

(«Кока-Кола» та напій з однойменною назвою) 

 

 Історія життя засновника цієї компанії це яскраве, майже хрестоматійне 

втілення американської мрії: піднявшись з самих низів, людина стає 

президентом однієї з найбільших корпорацій. Він почав свій шлях учнем 

на заводі по виробництву локомотивів, щоб з часом посісти посаду 

менеджера цього заводу, ще через декілька років стать менеджером "Buick 

Motor", а в 1916 р. - її президентом. Він узявся за непідйомну справу - 
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витягувати з фінансової трясовини дві дрібні автомобілебудівні компанії 

"Chalmers" і "Maxwell" і, добившись успіху, об'єднав їх в 1925 р. в одну. 

Ще через три роки (у 1928 р.) він купив фірму "Dodge Brothers Motor Car", 

значно збільшивши розмір корпорації. 1933 рік став роком тріумфу для 

великого менеджера - його компанія перший раз випередила "Ford" за 

об'ємом продажів. Коли він помер в 1940 році, корпорація займала в США 

друге місце після "General Motors", і на її частку доводилося 25% 

внутрішнього ринку збуту. Що це за компанія та кому вона завдячує своїм 

існуванням? 

 ( компанія "Daimler Chrysler" створена Уолтером Крайслером)  

 

IV  Закріплення нових знань, умінь та навичок. 

  Давайте узагальнимо все, про що ми дізналися на уроці. (Метод 

«Снігова куля»)- передаємо мікрофон один одному, продовжуючи подавати 

інформацію)Отже, ми розглядали - ... (типи підприємств)- (підприємства 

поділяються  за чисельністю працюючих на великі малі та середні ) – (до 

малих підприємств відносяться...)- (до великих підприємств відносяться) –

(досередніх підприємств відносяться)- (підприємства поділяються за 

формою власності на приватні, колективні та державні)- .......(за 

організаційно-правовими формами підприємства поділяються на..)... (в 

Україні підприємства поділяються на...) 

V  Підсумки уроку.   

Загальні висновки 

Виставлення оцінок. 

VІ  Завдання додому:  

   Для бажаючих підготувати повідомлення про відоме підприємство та його 

діяльність. Вказати належність підприємcтва за усіма відомими нам 

класифікаціями.  

   Запитання для дискусії: « Державні підприємства: гальмо   чи  рушій 

економічного прогресу?» 
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План - конспект уроку: «Підприємницька ідея: механізм генерування». 

 

Мета уроку: дати поняття про підприємницьку ідею, маркетингове 

дослідження, підприємницький ризик, конкуренцію. 

- Навчальна: дати здобувача освітим поняття конкуренції, підприємницького 

хисту та ризику, ознайомити з основами законотворчої бази для підприємців. 

- Розвивальна: формувати вміння логічно та нестандартно мислити, виділяти 

головне та робити висновки. 

- Виховна: виховувати зацікавленість у вивченні основ підприємницької 

діяльності, самосвідомість і громадську гідність. 

Методи: розповідь, евристична бесіда, "круглий стіл", захист бізнес-

проектів, консультації фахівців. 

Обладнання: додаткова література, комп'ютери, таблиці, графічні схеми, 

роздавальний матеріал. 

Тип уроку: урок  - ділова гра. 

                                             

                                    ХІД УРОКУ - ДІЛОВОЇ ГРИ 

 

Перший етап.  

Організаційний момент.  

Актуалізація та мотивація (до 5 хв).  

Оголошуються мета ділової гри та її місце в загальній темі "Сутність 

підприємництва". 

1. Основні поняття даної теми. 

2. Тестування учасників ділової гри на здатність займатись бізнесом. 

3. Якщо б я був підприємцем. 

4. Захист індивідуальних бізнес-проектів. 

 

Другий етап (20-25 хв).  

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності здобувачів освіти. 
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 1. Основні функції підприємництва. Учитель розповідає та розкриває 

основні поняття (мова вчителя дублюється на моніторі). 

«Підприємець» - це суб'єкт, який поєднує в собі новаторські, комерційні та 

організаторські здібності для пошуку й розвитку нових видів і методів 

виробництва, а також нових благ, якостей та сфер застосування капіталу. 

   Звідси й підприємництво - тип господарської поведінки підприємців з 

організації розробок виробництва та реалізації благ з метою отримання 

прибутку й соціального ефекту. 

   Водночас слід зазначити, що підприємництво - це особливий вид 

діяльності, і ця особливість характеризується такими ознаками: 

 Це самостійна діяльність, діяльність "за свій рахунок". Головне, на 

чому тримається підприємницька діяльність, це власність підприємця. 

 Це ініціатива, творча діяльність. Основою здійснення підприємницької 

діяльності є власна ініціатива, творчо-пошуковий, інноваційний підхід. 

 Це систематична діяльність. Підприємницька діяльність повинна бути 

постійною, пов'язаною з відтворювальним процесом та обов'язково офіційно 

зареєстрованою. 

 Це діяльність, яка здійснюється на власний ризик, під власну 

економічну (майнову) відповідальність. 

 Метою підприємницької діяльності є одержання прибутку чи власного 

доходу. 

   Отже, можна зробити узагальнююче визначення підприємництва. 

Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична діяльність 

господарюючих суб'єктів з виробництва продукції, виконання робіт, надання 

послуг, яка здійснюється на власний ризик з метою одержання прибутку або 

власного доходу. 

Підприємливість - це здатність до самостійних, неординарних, нетипових дій 

господарюючих суб'єктів. Тому в умовах ринку практично всі люди мають 

бути підприємливими, але це не означає, що всі повинні й можуть бути 

підприємцями. Як засвідчує світовий досвід, тільки п'ять-вісім відсотків 

населення є представниками підприємницьких кіл. 
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   Далі учасникам гри пропонується пройти тестування на здатність 

займатись бізнесом(кожний учень отримує  завдання з тестом і відповідає 

на запитання). 

1. Чи поводитесь ви наодинці так, як і тоді, коли за вами спостерігають? 

2. Чи вважаєте ви себе здатним стати головою сім'ї? 

3. Чи вважаєте ви хитрість хорошою та корисною рисою? 

4. Чи можете ви розпочати розмову на вулиці з незнайомою людиною? 

5. Чи знаєте ви, який колір сьогодні в моді? 

6. Чи їдете у транспорті без квитка, якщо забули вдома проїзний? 

7. Чи заздрите успіху ваших знайомих? 

8. Чи звертаєтесь на «Ви» до ваших старших за віком родичів? 

9. Чи здатні ви усно швидко обчислити, скільки буде 3 % від трьох відсотків? 

10. Чи приходите вчасно в кіно? 

11. Чи приходите вчасно на побачення? 

12. Чи вважаєте за потрібне давати чайові? 

13. Переживаєте, якщо вас обрахували на 1 грн? 

14. Чи пам'ятаєте дату народження свого вчителя? 

15. Чи сідаєте в міському транспорті на будь-яке вільне місце? 

16. Чи сідаєте в таксі тільки на заднє сидіння? 

17. Чи любите робити записи у книгу скарг? 

18. Чи вважаєте, що завжди достатньо лише одного попередження? 

19. Чи знаєте, які грошові одиниці існували у Стародавньому Римі? 

20.Чи зможете залишити валізу на вокзалі під наглядом зовсім незнайомої 

людини? 

   Повністю позитивна відповідь на кожне запитання дає 10 балів, повністю 

негативна - 0 балів. Проміжні відповіді оцінюються "на око" між 0 і 10 

балами. Наприклад, якщо ви з десяти своїх учителів пам'ятаєте дату 

народження тільки одного, відповідь - 1 бал. Якщо відповідь на яке-небудь 

запитання для вас є складною - 5 балів. Склавши всі свої бали, ви звертаєтесь 

до ключа тесту. 
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Ключ до тесту: 

120-200 балів - ви природжений бізнесмен. Якщо ви отримали ці бали в 

результаті підглядування у відповіді, вирахуйте 80 балів та орієнтуйтесь на 

новий результат. 

110-119 балів - ви володієте не всіма потрібними якостями бізнесмена, але у 

вас є реальні шанси досягти успіху в бізнесі; деяку допомогу при цьому вам 

нададуть роздуми про причини втрати балів. 

50-90 балів - видно, у бізнесмени вам не вибитись, але, судячи з усього, ви 

правдива, порядна людина, у вас непоганий характер, так що не все втрачено 

в житті. 

Кожний учень підраховує бали, отримані ним під час тестування, і 

виявляються групи здобувачів освіти у кожній градації здатності до занять 

бізнесом. 

 

Далі вчитель підбиває невеликий підсумок. 

   Сутність підприємництва більш глибоко розкривається через його основні 

функції: 

 інноваційну (творчу) - генерування та реалізація нової комерційної 

ідеї; 

 ресурсну - мобілізація матеріальних, фінансових, трудових, 

інформаційних та інших ресурсів; 

 організаційну - реєстрація підприємства, організація виробництва, 

збуту, реклами тощо; 

 стимулюючу (мотиваційну) - формування мотиваційного механізму 

ефективної та корисної праці. 

Основні поняття та терміни здобувачі освіти записують у зошит. 

Третій етап (50-55 хв).  

   Якби я був підприємцем. Творча та самостійна робота здобувачів 

освіти 

   На попередньому уроці здобувачі освіти отримали домашнє завдання - 

скласти власний бізнес-проект (індивідуально або у групі) за таким планом: 
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 яку сферу підприємницької діяльності ви вирішуєте вибрати і чому; 

 назва вашого підприємства; 

 адреса; 

 хто буде керувати справою (одна людина, компаньйони, виконавчий 

директор); 

 кількість працюючих на даному підприємстві; 

 які проблеми можуть виникати при підприємницькій діяльності в даній 

справі (конкуренти, попит, ринок збуту тощо). 

Далі здобувачі освіти по черзі представляють свій бізнес-проект і захищають 

його перед колегами. Захист кожного бізнес-проекту проходить за 

допомогою комп'ютерної техніки, а також мультимедійної установки. 

При розгляді бізнес-проекту вчитель та здобувачі освіти ставлять запитання й 

вирішують кілька важливих моментів: 

 чому саме цей вид комерційної діяльності вибрав учень? 

 які перешкоди можуть виникати при створенні підприємства? 

 конкуренція (дуже важливий момент, тому що практично немає справи, 

в якій немає конкурентів, але треба вирішити, як краще представити свою 

діяльність). 

Після обговорення вчитель підбиває підсумок і робить резюме, а потім 

виставляється оцінка. Дуже добре, якщо батьки здобувача освіти вже мають 

власну справу й даний проект уже пройшов практичне випробування. Якщо є 

можливість, можна запросити на урок людину, яка має практичний досвід у 

бізнесі й може поділитися своїм досвідом. 

V Підбиття підсумків уроку (5 хв).  

VI  Домашнє завдання. 

Автор: В. Матвієнко 
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План - конспект уроку: «Попит і пропозиція на ринку капіталів 

та інформації». 
  

Мета уроку: ознайомити здобувачів освіти з ринком капіталу; навчити 

наводити приклади об’єктів продажу на ринку капіталу, розрізняти ринок 

капіталу та грошей;  

-  розвивати в здобувачів освіти економічне мислення;  

-  виховувати зацікавленість у вивченні основ підприємницької діяльності, 

самосвідомість і громадську гідність. 

Методи: розповідь, евристична бесіда, робота в малих групах, консультації 

фахівців. 

Обладнання: додаткова література, комп'ютер, таблиці, графічні схеми, 

презентації, роздавальний матеріал. 

Основні поняття: «попит», «пропозиція», «ціна рівноваги». 

Тип уроку: формування і вдосконалення вмінь та навичок, урок – ділова гра. 

 

 

ХІД УРОКУ 

 

I. Організаційний момент 

  

II. Актуалізація опорних знань і вмінь 

   (Можуть доповідати, за раніше підготовленими презентаціями, здобувачі 

освіти або викладач). 

   Ринок капіталу: об’єкти купівлі-продажу, суб’єкти ринку За сучасних умов 

господарювання все більшого значення набуває ринок капіталів і грошей. 

Рух капіталів відбувається у формі кредиту. Кредит — це надання грошей у 

позику на основі терміновості, повернення й отримання відсотка. Це 

зумовлює появу особливої ланки ринкової інфраструктури — кредитної 

системи, яку утворюють банки, страхові компанії, фонди будь-яких інших 

організацій, що мають право комерційної діяльності. Але найважливішим 

елементом інфраструктури ринку капіталів і грошей є банки. 

   Головними учасниками цього ринку є: 

• первинні інвестори, тобто власники вільних фінансових ресурсів, що 

мобілізовані банками й перетворені на позиковий капітал; 

• спеціалізовані посередники — кредитно-фінансові організації, що 

здійснюють безпосереднє залучення (акумуляцію) коштів, перетворення їх на 

позиковий капітал і подальшу тимчасову передачу його позичальникам на 

поворотній основі за плату у формі відсотків; 



64 

 

• позичальники — юридичні та фізичні особи, а також держава, що 

почувають нестачу у фінансових ресурсах і готові заплатити 

спеціалізованому посереднику за право тимчасового користування ними. 

  

Попит і пропозиція на ринку капіталу 

   Дуже близьким до ринку капіталів є ринок грошей. Розрізнити їх можна за 

такими ознаками: 

а) на ринку грошей діють короткострокові позики, а також ринок валют, у 

той час як на ринку капіталів — середньострокові й довгострокові позики; 

б) на ринку капіталів беруться позики й наявний попит на інвестиційні 

товари, у той час як на ринку грошей — на будь-які товари. 

   Як і на будь-який інший товар, на гроші також існує попит. Гроші 

необхідні як споживачам, так і підприємцям для придбання необхідних 

товарів та послуг. Попит на гроші для таких цілей називають операційним 

попитом, або попитом на гроші з боку угод. Попит на гроші з боку угод є 

нееластичним і залежить від рівня ВВП у країні, тобто чим більше товарів і 

послуг виробляється в країні, тим більше потрібно грошей для їх кругообігу. 

Пропозиція на ринку грошей є абсолютно нееластичною. 

                                                  Ринок цінних паперів 

    Ринок цінних паперів — це особлива сфера ринкових відносин, де завдяки 

продажу цінних паперів здійснюється мобілізація фінансових ресурсів для 

задоволення інвестиційних потреб суб’єктів економічної діяльності. Ринок 

цінних паперів ще називають фондовим ринком. Це пов’язано з тим, що цінні 

папери за своєю економічною суттю є відбиттям певних фондів — 

матеріальних, або грошових. За економічною суттю ринок цінних паперів — 

це форма розподілу й перерозподілу фінансових ресурсів у державі з метою 

більш повного забезпечення потреб економіки в ресурсах та їх ефективного 

використання. 

    Ринок цінних паперів — це продукт ринкової моделі економіки. Досвід 

розвитку світової економіки підтверджує, що ринок цінних паперів — явище, 

об’єктивно зумовлене функціонуванням фінансів як підсистеми економіки, 

важливого механізму управління нею, досягнення збалансованості в розвитку 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 

     З одного боку, ринок цінних паперів — вигідна система розміщення 

вільних коштів юридичних і фізичних осіб з метою одержання доходу, тобто 

перетворення власних накопичень на капітал, а з другого — ринок цінних 

паперів дає можливість задовольнити потреби у фінансових ресурсах 

підприємницьких структур для розширення своєї господарської діяльності. 

Крім того, ринок цінних паперів об’єктивно створює механізм ефективного 

використання фінансових ресурсів, оскільки розміщення паперів 
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здійснюється на засадах вільного вибору об’єкта вкладення з певними 

майновими гарантіями. 

    Цінні папери — це грошові документи, що засвідчують право володіння 

або відносин позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх 

випустила, та їхнім власником і зазвичай передбачають виплату доходу у 

формі дивідендів або відсотків, а також можливість передачі прав, 

зазначених у цих документах, іншим особам. Цінні папери на фондовому 

ринку називаються його інструментами. 

    Цінні папери поділяються на три основні групи. 1. Пайові цінні папери, за 

якими емітент не бере зобов’язань з повернення грошових коштів, 

інвестованих у його діяльність, але які свідчать про участь у статутному 

фонді й дають їх власнику право на участь в керуванні виробництвом і 

отримання частки майна в разі ліквідації емітента. 2. Боргові цінні папери, за 

якими емітент несе відповідальність щодо повернення в призначений термін 

коштів, інвестованих у його діяльність, але які не дають їх власнику права 

участі в керуванні підприємством. 3. Похідні цінні папери, механізм обігу 

яких пов’язаний з пайовими, борговими цінними паперами, іншими 

інструментами чи правами щодо них. 

    У світовій та вітчизняній практиці найбільш поширеними є такі види 

цінних паперів: 

1. Акції акціонерних товариств — цінні папери, що засвідчують право їх 

власника на частку у власності акціонерного товариства, на одержання 

доходу від його діяльності та, зазвичай, на участь у керуванні цим 

товариством. 

2. Облігації — цінні папери, що засвідчують відносини позики між їхнім 

власником (кредитором) і особою, що випустила документ (боржником). 

3 . Державні боргові зобов’язання — будь-які цінні папери, що засвідчують 

відносини позики, у яких боржником є держава, органи державної влади або 

органи управління (державні короткострокові облігації, облігації внутрішньої 

облігаційної позики тощо). 

4. Похідні цінні папери — будь-які цінні папери, що засвідчують право їх 

власника на купівлю або продаж акцій, облігацій і державних боргових 

зобов’язань (фінансові ф’ючерси, варанти та ін.), у тому числі опціони акцій 

(облігацій) — право купівлі акцій на пільгових умовах. 

5. Вексель — складене за встановленою законом формою безумовне 

письмове боргове зобов’язання, видане однією стороною (векселедавцем) 

іншій стороні (векселеотримувачу), у тому числі комерційні папери — 

короткострокові фінансові векселі, випущені для короткострокового 

залучення коштів до обороту емітента. 
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6. Акції        підприємств — цінні папери, що засвідчують внесення коштів з 

метою розвитку підприємства, але не дають права на участь у керуванні 

підприємством, і передбачають виплату її власнику дивідендів. 

7. Депозитні сертифікати банків — документи, право виконання 

зобов’язань за якими може поступатись однією особою іншій, що є 

зобов’язанням банку з виплати розміщених у ньому депозитів. 

8. Ощадні сертифікати банків — документи, право виконання зобов’язань за 

якими може поступатись однією особою іншій, що є зобов’язанням банку з 

виплати розміщених у ньому ощадних вкладів. 

9. Чеки — безумовне письмове розпорядження чекодавця банку (платнику) 

здійснити платіж чекоутримувачу зазначеної на чеку грошової суми. 

  

III. Вивчення нового матеріалу 

 

    На цьому уроці ефективним методом вивчення нового матеріалу буде 

«Ажурна пилка». Ця технологія дає здобувача освітим змогу засвоїти 

значний обсяг інформації за короткий час. Здобувачі освіти об’єднуються в 

групи: домашні й експертні. 

 

Етап І 

 Домашні групи отримують інформацію для засвоєння. 

Завдання першій групі (червоний колір) 

Що відбувається на ринку капіталів? 

Які існують види кредитів? 

Завдання другій групі (зелений колір) 

Що відбувається на ринку цінних паперів? 

Дайте визначення основних цінних паперів. 

Як обчислити курс акції? 

Завдання третій групі (жовтий колір) 

Що станеться з попитом на ринку грошей у таких випадках: 

а) банки країни знизили норму відсотка за вкладами; 

б) країна перебуває у фазі економічного зростання, кількість угод 

збільшується; 

в) знизилися курси акцій 200 найбільших корпорацій країни. 

 

Етап II 

    Здобувачі освіти розходяться по експертних групах, які опрацьовують 

інформацію. Кожна експертна група має вислухати всіх представників 

домашніх груп і проаналізувати матеріал загалом, здійснити його експертне 
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оцінювання за визначений час (залежить від обсягу і кількості поставлених 

завдань). 

 

Етап III 

    Експерти повертаються «додому». Кожен учень має поділитися 

інформацією, отриманою в експертній групі, із членами своєї «домашньої» 

групи. 

 

    Для закріплення вивченого матеріалу вчитель пропонує виконати тести, 

розв’язати задачу, продовжити думку. Це буде показником рівня засвоєних 

знань. 

 

Ринок інформації: об’єкти купівлі-продажу, суб’єкти ринку 

    На нинішньому етапі розвитку науково-технічного прогресу внаслідок 

поглиблення та розвитку міжнародних економічних зв’язків, коли все більш 

складною і різноманітною стає структура виробництва країн, великого 

значення набуває своєчасна і точна інформація з того чи іншого питання. У 

зв’язку з цим сформувався та існує ринок інформації як сукупність 

економічних відносин з приводу збирання, опрацювання, систематизації 

інформації та продажу її кінцевому споживачу. 

    Об’єктом купівлі-продажу на ринку інформації є інформаційний ресурс. 

До нього належить сукупність знань: документальних, речових відомостей і 

даних, потрібних і достатніх для створення нового конкурентноздатного 

виробу. 

    Інформація — це рідкісне благо, оволодіння яким вимагає певних витрат.    

Між виробником і споживачем на ринку інформації стають посередники, 

основна функція яких полягає у збиранні, опрацюванні та продажі 

різноманітної інформації. За цей вид послуг посередники беруть плату у 

формі комісійних. Особливою ціною на ринку інформації є плата за рекламу.     

В Україні ринок інформації лише почав формуватися і потреби в ньому 

стають дедалі відчутнішими. 

 

IV. Закріплення знань, умінь і навичок здобувачів освіти 

1. Обґрунтуйте вашу згоду чи незгоду з нижченаведеними твердженнями. 

1) Килими ручної роботи коштують дуже дорого, оскільки дуже високою є 

заробітна плата майстрів, які їх виготовляють. 

2) Згідно з економічною теорією, капітал — це виробничий ресурс, що має 

фізичну форму: устаткування, обладнання, машини, будівлі, споруди. Чому ж 

на ринку капіталів продаються кошти? 

3) Будь-яке благо може вважатися капіталом, якщо воно має високу вартість. 
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4) Особи, які купують облігації підприємства, стають боржниками цього 

підприємства. 

5) Початкова (номінальна) ціна акції не впливає на курс акції на вторинному 

ринку цінних паперів. 

2. Дайте відповіді на питання міні-тесту. 

(Час виконання — 3-5 хв., одна правильна відповідь, 1 бал) 

1. Укажіть, яка ознака не характеризує сучасний ринок праці: 

а) ресурсний ринок; 

б) значна роль профспілок і держави в регулюванні ставок заробітної плати; 

в) зарплата є водночас витратами підприємців і доходом до- могосподарств; 

г) попит на працівників є первинним відносно попиту на продукцію, яку 

виготовляють ці працівники. 

2. Укажіть, як змінюється обсяг індивідуальної пропозиції праці за умов 

зростання ставки зарплати: 

а) зростає; 

б) зменшується; 

в) спочатку зменшується, потім зростає; 

г) спочатку зростає, потім зменшується. 

3. Що таке «іпотечний кредит»? 

а) Кредит, де позичальником є держава; 

б) довгострокові позики під заставу нерухомості; 

в) кредит, що надається банками підприємствам або особам у формі 

грошових позик. 

4. Об’єктами якого ринку є патенти, ліцензії, відеофільми, комп’ютерні ігри? 

а) Праці; 

б) інформації; 

в) товарного. 

5. Укажіть чинник, який не впливає на ринкову пропозицію праці: 

а) кількість працездатних у складі населення; 

б) продуктивність праці; 

в) збільшення кількості пенсіонерів у структурі населення; 

г) збільшення народжуваності. 

6. Виберіть правильне закінчення твердження: «Попит підприємця на капітал 

залежить...»: 

а) від появи нових технологій виробництва продукції; 

б) від очікуваного ним доходу; 

в) від продуктивності праці на його підприємстві; 

г) від рівня зарплати, яку він платить своїм працівникам. 

7. Виберіть правильне закінчення речення: «Пропозицію на ринку капіталу 

здійснюють здебільшого домогосподарства у формі...»: 



69 

 

а) обладнання і устаткування; 

б) заощаджень коштів; 

в) будівель і споруд; 

г) кредитів на придбання споживчих товарів. 

3. Закінчіть висловлювання видатних людей. 

1) Б. Ебботт: «Робити гроші коштує грошей. Гроші — це...» (влада і захист). 

2) Ю. Вільям: «Щастя не в грошах, а в їх...» (конвертованості). 

3) Б. Фринклін: «Краще лягти спати без вечері, ніж прокинутися...» 

(боржником). 

4) Л. Леонідов: «Ніщо так не б’є по кишені, як...» (порожній гаманець). 

4. Розв’яжіть задачу. 

Курс звичайної акції порівняно з номіналом зріс на 24 %. Номінальна 

вартість акції — 500 грн., банківський відсоток становить 5 %. Які дивіденди 

отримав власник акцій перед її продажем? 

Розв’язання 

Курс акції = 1,24 (або 124 %). 

Номінальна вартість — 500 грн. 

Банківський відсоток — 5 % (і = 5%). 

Курсова вартість акції — 500 ∙ 1,24 = 620 (грн.) 

Курсова вартість = d/x ∙ 100%. 

d = курсова вартість ∙ (i/100%); 

d = 620 ∙ (5%/100%) = 31 (грн.), 

або у відсотках: (31/500) ∙ 100% = 6,2%. 

  

V. Підсумок уроку 

Оцінювання, рефлексія. 

  

VI. Домашнє завдання 

1.Опрацювати матеріал конспекта. 

2.Підготувати матеріал для доповіді (у вигляді презентацій, розповідей тощо) 

«Розвиток ринкових взаємовідносин  в Україні». 
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Позаурочний навчально – виховний захід « ДОХІД ВІД ІНВЕСТИЦІЙ В 

ОСВІТУ (БІЛЬШЕ ВЧИШСЯ - БІЛЬШЕ ЗАРОБЛЯТИМЕШ)» 

  

Мета заходу: закріпити знання та вміння класифікувати доходи; 

ознайомитися з поняттям людського капіталу; з’ясувати взаємозв’язок між 

інвестуванням у людський капітал (освіта і професійна підготовка) і 

доходом; виявити вплив професійної підготовки на продуктивність праці; 

прогнозувати вплив вдосконалення знань та професійних умінь на життєвий 

рівень. 

Основні поняття: людський капітал, життєвий рівень. 

 

Хід заходу 

 

I. Організаційний момент 

 II. Актуалізація опорних знань і вмінь 

Вправа «Який дохід?» 

    Проектуємо на екрані  перелік тверджень, кожне з яких означає вид 

доходу. Здобувачі освіти повинні прочитати твердження і визначити, про 

який вид доходу йдеться. У зошитах потрібно записати номер твердження і 

відповідне позначення: R — рента (англ. rent), І — відсоток (англ. interest), Р 

— прибуток (англ. profit), W — заробітна плата (англ. wages), ТР — 

трансфертні платежі (англ.transfer payments). 

1. Пані Марія отримала 300 грн. дивідендів від компанії «Торчинпродукт». 

2. Сім’я Іщуків отримала за минулий рік 5 тис. грн., надаючи землю в оренду. 

3. Пан Степан отримав за минулий рік на свій банківський вклад 2 тис. грн. 

4. Пані Ірина працює менеджером у супермаркеті, заробляє 2300 грн.  

5. Пан Василь минулого літа отримав 6 тис. грн. від туристів, здаючи свою 

дачу на Світязі. 

6. Пан Микола продав моркви на 8 тис. грн і відшкодував витрати в 4 тис. 

грн., заробивши 4 тис. чистого доходу. 

7. Віктор щомісячно отримує 450 грн. стипендії за гарне навчання в коледжі. 
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8. Пані Ніна отримала премію 600 грн. як найкращий бібліотекар. 

9. Сім’я Поповичів, у якій виховується шестеро неповнолітніх дітей, 

отримала за минулий рік 3 тис. грн. 

10. Володіючи облігацією фірми «Крафт», пан Олександр отримує щороку 

500 грн. 

Доповідь викладача. 

    Головною причиною диференціації зарплати є різниця у кваліфікації та 

освіті. Зв’язок між освітою та професійним навчанням, з одного боку, і 

оплатою праці — з іншого, між освітою і продуктивністю праці відбиває 

поняття людського капіталу. 

    Людський капітал — це міра втіленої в людині здатності приносити доход 

упродовж життя. Він включає природні здібності людини, а також здібності, 

набуті в процесі освіти та підвищення кваліфікації. Людський капітал 

створюється, коли людина інвестує сама в себе, і з часом ці інвестиції 

окупаються у вигляді високої зарплати або здатності виконувати роботу, яка 

приносить більше задоволення. 

   Розрізняють три види інвестицій в людський капітал: 

1) видатки на освіту всіх видів; 

2) видатки на охорону здоров’я; 

3) видатки на мобільність робочої сили. 

Люди з вищою освітою мають у середньому й вищі доходи. Прийняття 

рішення про одержання вищої освіти вважають інвестиційним рішенням, яке 

враховує витрати й вигоди. 

Витрати на освіту: 

• прямі (плата за навчання, підручники тощо); 

• альтернативні (втрачені доходи); 

• негрошові (втрата дозвілля та ін.). 

Вигоди від освіти: 

• фінансові (вища зарплата); 

• негрошові (задоволення від розвитку інтелекту). 
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   Точно зіставити витрати й вигоди від освіти неможливо, тому що вони 

розірвані в часі: витрати здійснюються раніше, ніж реалізуються вигоди. 

Вигідність інвестицій у вищу освіту визначає норма віддачі: чим вона вища, 

тим вигідніше навчатись. В умовах інформаційної революції знання стають 

новим важливим ресурсом і джерелом багатства. 

   В економічній літературі ми можемо знайти більш повне визначення 

поняття «людський капітал». Людський капітал — це сформований, 

розвинутий у результаті інвестицій і накопичений людиною (людьми) певний 

запас здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, що цілеспрямовано 

використовується в тій чи іншій сфері економічної діяльності, сприяє 

зростанню продуктивності праці та завдяки цьому впливає на зростання 

доходів свого власника, прибутків підприємства та національного доходу. 

   Оцінювання інвестицій у людський капітал і доходів від його використання 

зазвичай здійснюється в грошовій формі. Але слід зауважити, що далеко не 

всі інвестиції і не всі доходи можна виразити в грошовій формі. Крім 

грошових витрат навчання, зміцнення здоров’я та інші дії, спрямовані на 

нарощення людського капіталу, вимагають щонайменше ще й нелегкої праці 

самої людини. Аналогічно крім грошових доходів (вищих заробітків) 

людина, яка володіє більшим людським капіталом, отримує моральне 

задоволення, економить час, має вищий соціальний престиж та багато інших 

вигод. 

   Людський капітал є невід’ємним чинником економічного зростання. Як 

свідчать дослідження західних учених, упродовж останніх десятиріч частка і 

роль людського капіталу постійно збільшуються, у результаті чого він 

перетворюється на головний фактор економічного зростання на всіх рівнях. 

   Американський економіст Дж. Річ довів, що продуктивність праці робочої 

сили в містах зростає на 2,8 % пропорційно до кожного року додаткового 

навчання. 
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 III. Формування нових вмінь і навичок 

Робота в групах 

   Здобувачі освіти  об’єднуються в групи по п’ять-шість осіб у кожній. 

Кожен учень витягує з конверта «Професії» картку з назвою професії та 

цифровим кодом, який відповідає одному з освітніх рівнів (див. додаток 1), і 

робочу картку «Життєвий рівень» (див. додаток 2). Попросіть здобувачів 

освіти витягнути з конвертів (№ 1, 2, 3, 4) картки відповідно до свого 

цифрового коду й записати всю інформацію на робочій картці. Після 

завершення роботи над бюджетом здобувачі освіти діляться своїми 

результатами в групі й дають відповіді на запитання (див. додаток 3). 

Проведіть обговорення виконаного завдання: 

1. Чому одні люди заробляють більше грошей, ніж інші? 

2. Який зв’язок існує між освітнім рівнем і заробітною платою? 

3. Чи існує взаємозв’язок між освітнім рівнем і безробіттям? 

4. Чи існує відмінність у заробітній платі чоловіків і жінок? Чим це можна 

пояснити? Висловіть своє ставлення до цього факту. 

5. Чи однакові доходи мають люди з однаковим освітнім рівнем? З яких 

причин вони можуть бути різними? 

6. Як впливає рівень освіти та професійної підготовки на життєвий рівень 

людей? 

7. Назвіть кілька заходів, яких ви могли б ужити сьогодні для вдосконалення 

свого людського капіталу, і доведіть, що ця робота надалі принесе вам 

вигоду. 

  

IV. Закріплення знань, умінь і навичок здобувачів освіти 

Поясніть вислів: «Людський капітал — найцінніший ресурс, набагато 

важливіший, ніж природні ресурси чи накопичене багатство... Саме 

людський капітал, а не заводи, обладнання і виробничі запаси, є наріжним 

каменем конкурентоспроможності, економічного зростання та ефективності». 
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V. Підсумок заходу. 

   Продовжте ланцюжок: інвестиції в освіту → ... 

Отже, у результаті інвестицій в освіту покращуються знання, навички, 

професійна підготовка людини, які вона використовує в тій чи іншій сфері 

економічної діяльності, що сприяє зростанню продуктивності праці та 

збільшенню доходів, підвищенню життєвого рівня, а також прибутку 

підприємства й національного доходу. 

  

VI. Завдання – пропозиція для здобувачів освіти. 

   Підготувати презентації, у яких пояснити, як здобувачі освіти можуть 

удосконалювати свій людський капітал і як це може вплинути на вибір 

професії та майбутні доходи.   

 Додаток 1 

  

Учитель 

1 

Стоматолог 

1 

Лаборант 

2 

Столяр 

3 

Няня 

2 

Кухар 

3 

Маляр 

4 

Слюсар 

4 

Юрист 

1 

Садівник 

4 

Бухгалтер 

3 

Конструктор 

2 

Хімік 

1 

Офтальмолог 

2 

Агроном 

1 

Секретар 

3 

М’ясник 

4 

Помічник судді 

2 

Продавець 

3 

Економіст 

1 

Кур’єр 

4 

Адміністратор 

у готелі 2 

Вихователь 

2 

Головний меха 

нік 3 

Санітарка 

4 

Екскурсовод 

4 

Ветеринар 

1 

Диспетчер 

3 

  

Освітні рівні: 
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1 — вищий освітній рівень (випускник інституту); 

2 — незакінчена вища освіта; 

3 — середній професійний рівень (випускник коледжу); 

4 — курсова підготовка (випускник профільної школи). 

  

1 2 3 4 

1300 800 1200 500 

1200 700 900 450 

1000 600 700 600 

900 900 600 500 

1000 1000 600 350 

  

Додаток 2 

  

РОБОЧА КАРТКА «Життєвий рівень» 

Професія ___________________________ 

Освітній рівень ______________________ 

Місячний дохід ______________________ 

  

Стаття бюджету (витрати) Сума, грн. 

Комунальні послуги   

Харчі   

Транспорт (автобус, тролейбус, автомобіль, пальне)   

Податки (30 % від місячного доходу)   

Одяг   

Відпочинок   

Заощадження   

Різне   

Разом   
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Додаток 3 

1) Чим відрізняється ваш життєвий рівень від такого в інших членів групи? 

2) Опишіть свій життєвий рівень, використовуючи складений вами бюджет. 

3) Чи відрізняється ваша заробітна плата від заробітної плати інших професій 

вашого освітнього рівня? Чим це можна пояснити? 

4) Яким є ваш місячний дохід порівняно з доходом осіб, чий рівень освіти 

відрізняється від вашого? 

5) Зробіть висновки про взаємозв’язок між заробітною платою та рівнем 

освіти. 

6) Зробіть висновки про взаємозв’язок між заробітною платою і життєвим 

рівнем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

План даного заходу можна сформувати і як урок, і як навчально – 

виховний захід. Я надаю варіант навчально виховного заходу. 

Брейн – ринг: Інструменти фінансового і грошового регулювання 

економіки. 
 

Мета заходу: узагальнити й систематизувати знання; визначити рівень 

оволодіння здобувача освітими основними теоретичними знаннями; 

закріпити практичні вміння здобувачів освіти розв’язувати задачі; розвивати 

навички самоконтролю та взаємоконтролю, уміння працювати в групі; 

виховувати самостійність прийняття рішень, вміння висловлювати 

громадську позицію, особисту думку. 

 

ХІД УРОКУ 

І .Організаційний момент 

 

II. Актуалізація опорних знань і вмінь 

 

Епіграф уроку: 

 

Гроші як рука чи нога — або ви ними користуєтесь, або ви їх втрачаєте. 

Генрі Форд 

 

Запитання до здобувачів освіти: «Як ви розумієте ці слова?» 

  

III. Повідомлення цілей та правил проведення заходу. 

  Завдання здобувачів освіти — використовуючи власні знання, якнайкраще 

виконати завдання установ Міста ділових людей. 

   Відповіді оцінюються за допомогою спеціальних жетонів. Президенти 

компаній або спеціальні інспектори фіксують данні в оціночних листах.     

Наприкінці уроку підбиваються підсумки, виставляються оцінки та 

видаються дипломи. 

У змаганні-подорожі беруть участь дві компанії (назви компаній придумують 

школярі). Президенти компаній (обрані здобувача освітими) способом 

жеребкування визначають черговість відповідей. 

  

IV. Економічне змагання-подорож до Міста ділових людей. 

Етап 1.  

    КМЕМ (Клуб майбутніх економістів і менеджерів) 

Учасники отримують комплексні квитки. Чим більша кількість 

представників команди відповідатиме, тим більшу кількість жетонів отримає 

компанія (див. додаток 1). 
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Мікропідсумок — підрахунок жетонів та оголошення проміжних результатів 

(проводиться після кожного етапу). 

Етап 2. Музей 

     Здобувача освітим пропонується відповісти на запитання з історії 

економіки (див. додаток 2). 

Мікропідсумок. 

Етап 3. Школа (тестова робота) 

   Кількість бланків відповідає кількості здобувачів освіти. Для виключення 

можливості списування здобувачів освіти один в одного вчитель може запро 

понувати кілька псевдоваріантів тесту. Кожна команда отримує стільки 

жетонів, скільки правильних відповідей дали члени команди (див. додаток 3). 

Мікропідсумок. 

Етап 4. Інтелектуальний центр 

   Здобувачі освіти заздалегідь готують кросворди з теми. На цьому етапі 

змагання команди обмінюються кросвордами та розв’язують кросворди 

команди-суперниці. Кожна команда отримує стільки жетонів, скільки 

правильних відповідей дали члени команди (див. додаток 4). 

Мікропідсумок. 

Етап 5. Рекламне агентство 

    Кожна компанія рекламує придумані грошові одиниці. Оцінка виступу в 

цьому конкурсі здійснюється за критеріями: 

1) економічний зміст реклами; 

2) оригінальність представлення; 

3) художня естетичність купюр; 

4) артистичність. 

Максимальна кількість жетонів за виступ — вісім. 

Мікропідсумок. 

Етап 6. Банк 

    Командам пропонується розв’язати економічні задачі. Правильно 

розв’язана задача приносить компанії чотири жетони (див. додаток 5). 

Мікропідсумок. 

Етап 7. Стадіон 

    За 1 хвилину потрібно заповнити пропуски в словах. Кількість жетонів 

відповідає кількості правильних відповідей (слів) (див. додаток 6). 

Мікропідсумок. 

Етап 8. Бібліотека 

    Здобувача освітим пропонується прокоментувати висловлювання відомих 

людей (команда-суперниця має право висловити власну думку). Кожен 

коментар оцінюється максимум у три жетони (див. додаток 7). 

Мікропідсумок. 
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V. Підсумки змагання-подорожі 

Підрахунок жетонів. Видача дипломів та виставлення оцінок 

  

VI. Рефлексія 

Психологічний тест «Чи в грошах щастя?» 

Здобувача освітим пропонується дати відповідь на питання тесту, 

підрахувати свої бали й отримати відповідь на поставлене запитання (див. 

додатки 8, 9). 

  

VII. Домашнє завдання 

Випереджувальне завдання до теми «Ринкова структура: особливості різних 

ринків». 

  

Додаток 1 

 

Квиток 1 

1) Причини виникнення, форми та функції грошей. 

2) Фактори формування обсягу грошової маси. 

Квиток 2 

1. Роль грошей як засобу обміну, міри вартості, засобу накопичення. 

2. Поняття та види валютного курсу. 

  

Додаток 2 

  

Запитання для компанії «...» Запитання для компанії «...» 

1. Коли на території України вперше 

розпочали карбувати монети? 

(Починаючи з VI-IV cm. до н. е.) 

1. Назвіть ім’я відомого економіста, 

першого президента Міжнародного 

економічного товариства (1931-1933), 

автора праці «Купівельна сила 

грошей, її визначення і відношення до 

кредиту, відсотків і криз» (1911) (І. 

Фішер) 

2. Назвіть ім’я відомого економіста, 

автора «Досліджень про природу та 

причини багатства народів». (А. 

Сміт) 

2. Коли з’явились перші золоті 

монети? (У VII-VIII ст. до н. е.) 

3. Коли і де у світі були винайдені 

перші паперові гроші? (У VIII ст. у 

3. Коли в Україні була проведена 

грошова реформа? (2-16 вересня 1996 
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Китаї) р.) 

4. Назвіть п’ять елементів 

давньоруської грошової системи. 

(Гривня, куна, ногата, резана, 

вевериця) 

4. Коли закінчився період золотого-

срібного біметалізму? (У XVII ст.) 

5. Поясніть походження слова 

«гріш». (Від лат.grossus — 

«великий») 

5. Які грошові компоненти включає в 

себе грошовий агрегат М2? (М1 + 

внески на нечекових (ощадних) 

рахунках та дрібні термінові рахунки) 

6. Коли були введені «півтораки» та 

якою була їхня вартість? (У 

1614 p.; 1,5 гроша) 

6. Скільки номіналів обігових банкнот 

української національної валюти 

перебуває в обігу? (Дев’ять) 

7. Яку частину монети називають 

аверсом? (Лицьовий бік) 

7. Що являє собою захисний елемент 

«райдужний друк»? (Поступовий 

перехід одного кольору захисної 

сітки, виконаної суцільними лініями 

без розривів, в інший) 

8. Як називаються офіційні 

зниження та підвищення курсу 

грошової одиниці? (Ревальвація і 

девальвація) 

8. Коли вперше в обігу з’явилися 

чеки? (У XVI-XVII ст. у Великій 

Британії та Нідерландах) 

9. Що зображено на банкнотах 

номіналом: 

• 1 гривня (лицьовий бік — портрет 

ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО; 

зворотний бік — РУЇНИ 

ХЕРСОНECА); 

• 5 гривень (лицьовий бік — портрет 

БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО; 

зворотний бік — ЦЕРКВА В СЕЛІ 

СУБОТІВ); 

• 1 долар США (портрет 1-го 

президента США Джорджа 

Вашингтона) 

9. Що зображено на банкнотах 

номіналом: 

• 2 гривні (лицьовий бік — портрет 

ЯРОСЛАВА МУДРОГО; зворотний 

бік — СОБОР СВЯТОЇ СОФІЇ у 

Києві); 

• 20 гривень (лицьовий бік — портрет 

ІВАНА ФРАНКА; зворотний бік — 

ЛЬВІВСЬКИЙ ОПЕРНИЙ ТЕАТР); 

• 5 доларів США (портрет 16-го 

президента США, переможця у війні 

між Північчю та Півднем Авраама 

Лінкольна) 

  

Додаток 3 

Економічний тест 

1. Що не належить до функцій грошей в ринковій економіці? 

а) Міра вартості; 
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б) засіб виробництва; 

в) засіб накопичення. 

2. Походження грошей пов’язане: 

а) з домовленістю між людьми; 

б) розвитком обміну продуктами праці; 

в) законодавчими актами держави. 

3. Що має вищий ступінь ліквідності? 

а) Купюра номіналом 100 гривень; 

б) терміновий вклад у банку на три місяці; 

в) облігація державного займу. 

4. Обмін товарів здійснюється за формулою: 

а) Т - Г - Т’; 

б) Г - Т - Г’; 

в) Т - Т’. 

5. Кількісна теорія грошей розглядає як постійну величину: 

а) кількість грошей в обігу; 

б) швидкість обігу грошей; 

в) рівень цін. 

6. Рівняння кількісної теорії грошей має вигляд: 

а) MV = PV; 

б) МР = QV; 

в) MV = PQ.  

 

Додаток 4 

 

Зразок кросвордів 

Кросворд компанії «...» (з відповідями) 
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По горизонталі: 

1. Випуск в обіг паперових грошей та цінних паперів. 

2. Усі аспекти фінансової діяльності підприємства (доходи і витрати), що 

відбиваються в його бухгалтерському балансі; та частина балансу, що в 

грошовому вираженні відбиває всі цінності, які належать підприємству. 

3. Офіційна зміна вартості грошових знаків та їх обмін на нові в певному 

співвідношенні, при цьому одночасно відбувається перерахунок (за тим же 

співвідношенням) цін, тарифів, зарплати тощо. 

По вертикалі: 

1. Підвищення офіційного курсу національної грошової одиниці відносно 

валют інших країн, а також відносно міжнародних грошових одиниць. 

2. Властивість того чи іншого активу перетворюватись на грошову форму за 

короткий час і без втрати вартості. 

  

Кросворд компанії «...» (з відповідями) 
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По горизонталі: 

1. Підвищення загального рівня цін в економіці. 

2. Властивість того чи іншого активу перетворюватись на грошову форму за 

короткий час і без втрати вартості. 

По вертикалі: 

1. Грошовий знак, що виготовляється з металу. 

2. Випуск в обіг паперових грошей та цінних паперів. 

3. Товар, що функціонує як засіб обігу розрахункової одиниці та засіб 

збереження вартості. 

4. Натуральний (прямий) обмін одного товару чи послуги на інший товар чи 

послугу, що здійснюється без застосування грошей. 

  

Додаток 5 

Задачі 

  

Задача 1. У країні Вишенька продали 2000 кг вишень за ціною 1,80 гр. од. за 

1 кг. Кількість грошей в обігу країни Вишенька дорівнює 600 гр. од. 

Обчисліть швидкість обігу грошової одиниці у цій країні. 

Задача 2. У країні Атласії продали 300 м атласної тканини за ціною 50 гр. од. 

за 1 м. Швидкість обігу грошей дорівнює 5 оборотам на рік. Розрахуйте 

необхідну масу грошей в обігу. 

Задача 3. Обчисліть, чому дорівнюватиме грошова маса в країні наприкінці 

року, якщо сумарна вартість усіх вироблених товарів зросла від 420 млрд. гр. 

од. до 60 млрд. гр. од., а швидкість обігу становить 8 оборотів. 

Задача 4. Розрахуйте, на скільки грошових одиниць зміниться грошова маса, 

якщо сума цін усіх вироблених товарів залишиться сталою — 990 млн. гр. 

од., а швидкість обігу зросте від 11 до 15 оборотів на рік. 
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Додаток 6 

  

...мі...сі... грошей т...аст... ...   і операції 

...тро...ко...і вк...ади ...ік... ...дн...сть 

б... ...те... а...ти... ...    

і...ф...яц...    д...... ля...... я 

...м...т... ...т к... ...в... ...та... ... 

  

Додаток 7 

Висловлювання відомих людей 

  

Завдання для компанії «...» Завдання для компанії «...» 

1. Гроші не виправляють 

несправедливості природи, а 

посилюють їх. 

Л. Андрєєв 

1. Гроші — це свобода, що викарбувана 

із золота. 

Е. М. Ремарк 

2. Гроші — останній друг, який 

залишається вірним до кінця. 

С. Батлер 

2. Гроші завдають найбільше 

неприємностей тоді, коли їх ділять. 

Е. Севрус 

3. Гроші — річ гарна і приємна, от 

тільки люди псують їх. 

Т. Герцль 

3. Уся перевага володіння грошима 

полягає в можливості користуватися 

ними. 

Б. Франклін 

4. Якщо ви вмієте рахувати гроші, 

то по-справжньому багатим ви 

ніколи не станете. 

Д. Гетті 

4. Коли людина каже, що гроші можуть 

все, знайте: у неї їх нема і ніколи не 

було. 

Ф. Хайєк 

5. Презирство до грошей 

трапляється часто, особливо серед 

тих, у кого їх немає. 

Ж. Куртелін 

5. Щасливі живуть із грошима, 

нещасливі — без, а негідники — для 

них. 

Б. Шоу 

  

Додаток 8 

  

Тест «Чи в грошах щастя?»1. Перед вами постав вибір: багата людина з 

машиною чи людина ерудована, яка може знайти вихід з будь-якої ситуації, 

але без грошей. Кого ви виберете? 

а) Того, хто симпатичніший; 
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б) того, хто багатший; 

в) я оцінюю людей за їх особисті якості, тому віддам перевагу другій людині. 

2. Великий прийом, прем’єра в театрі, дискотека, виставка. 

а) Іноді мені це цікаво; 

б) завжди сприймаю із захватом; 

в) утомлюють. 

3. Як ви ставитесь до хобі, яке вимагає значних грошових витрат? 

а) Мені шкода на це гроші; 

б) у мене немає можливості мати таке хобі; 

в) на одне з хобі я віддав би всі гроші. 

4. Коли ви думаєте про гроші, які розраховуєте витратити впродовж тижня: 

а) витрачаєте за один тиждень; 

б) іноді їх вистачає, а іноді — ні; 

в) розподіляєте їх рівномірно. 

5. Люди, які під словом «щастя» розуміють багатство і гарне життя: 

а) викликають співчуття, адже справжнє щастя проходить повз них; 

б) мені неприємні, адже вони не вміють цінувати справжні цінності; 

в) розумні, адже краще бути здоровим і багатим, ніж бідним і хворим. 

6. Чому люди беруть гроші в борг? 

а) їхній середній дохід занадто низький; 

б) хочуть жити краще, ніж можуть; 

в) у них весь час з’являються непередбачувані витрати. 

                                                                                                             Додаток 9 

Ключ до тесту 

  

  А Б В 

1 3 1 5 

2 1 2 0 

3 2 1 3 

4 4 3 1 

5 2 0 4 

6 4 1 2 

  

Від 4 до 9 балів. Гроші вас не цікавлять. Для вас важливіші духовні цінності. 

Від 10 до 16 балів. У житті ви впадаєте в крайності. Життя на широку ногу 

подеколи приносить вам велике задоволення, але і що таке бути без копійки, 

ви добре знаєте. 

Від 17 до 22 балів. Гроші й багате життя для вас — найголовніше. 
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Навчально - виховний захід: « ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКИХ ГРОШЕЙ». 

(гурткова робота) 

 

Мета заходу: розглянути основні форми грошей та еволюцію розвитку 

грошових знаків; ознайомитися з історичними етапами розвитку грошових 

знаків в Україні;  

- навчити здобувачів освіти застосовувати отримані знання на прикладі 

конкретних життєвих ситуацій;  

- розвивати прагнення до самостійного вивчення матеріалу, уміння 

працювати з довідковою літературою, володіти монологічним і діалогічним 

мовленням, складати усні та письмові твори, працювати в групі, 

висловлюватися з економічної тематики. 

Основні поняття: товарні гроші, паперові (символічні) гроші, монети, 

банкноти, готівкові кошти, безготівкові кошти, бартер. 

Тип заходу: нестандартний, з елементами гри. 

 

Хід заходу 

 

I. Організаційний момент 

  

II. Актуалізація опорних знань і вмінь здобувачів освіти 

Виконання тестових завдань (див. додаток) з використанням «економічної 

шпаргалки» 

Перегляд відефрагментів «Піраміда грошей 

(Money.As.Debt. by.Pual.Grignon).rus» 

  

III. Ознайомлення з новим матеріалом. 

Проведення заходу передбачає створення здобувача освітими експозицій 

віртуального музею грошей та розробку і проведення екскурсій цим музеєм. 

Підготовчий етап. Учитель на попередньому уроці об’єднує здобувачів 

освіти у групи: екскурсоводів, спеціалістів та екскурсантів. Кожній групі 

пропонується випереджувальне завдання. 

Фронтальне завдання для здобувачів освіти усього класу: скласти план 

виступів (зазначивши послідовність експозицій музею), опрацювати 

довідкову літературу. 

Завдання для групи екскурсоводів (чотири групи — чотири експозиції): 

підготувати доповідь, презентацію, підібрати літературу, запитання для 

інтерв’ю зі спеціалістом. 
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Завдання для групи спеціалістів (чотири групи: історики, нумізмати, 

боністики, банкіри): підготувати науковий коментар, стенд з експонатами, 

підібрати літературу. 

Завдання для групи екскурсантів: підготувати запитання до екскурсоводів та 

спеціалістів, цікаву інформацію з теми тощо. 

До заходу  здобувачі освіти готують: 

1. екскурсоводи   — експонати на стенд, виступ та презентацію відповідно до 

заданої теми експозиційного стенду, запитання для інтерв’ю зі спеціалістом; 

2. спеціалісти — експонати на стенд, наукові коментарі відповідно до 

напряму визначеної діяльності; 

3. екскурсанти — запитання до екскурсоводів та спеціалістів, цікаву 

інформацію з теми. 

Перед початком заходу здобувачі освіти облаштовують презентаційні 

стенди з експонатами: оригінали купюр, монет, фотографії, малюнки тощо. 

Специфікація експозиційних стендів: орієнтовно облаштовується п’ять 

стендів: 

• Становлення української грошової одиниці. 

• Історія грошового обігу на території області (району, міста). 

• Грошові знаки сучасної України. 

• Кредитні гроші та особливості їх використання в Україні. 

• Сучасні електронні знаки. 

Навчальний період. Під час уроку здобувачі освіти проводять екскурсію, 

представляють підготовлені презентації, дають наукові коментарі, 

обговорюють отриману інформацію. 

  

Виступи екскурсоводів — стенд № 1 

 

  Аналізуючи стан грошового обігу від давнини до сьогодення та враховуючи 

при цьому такі чинники, як суспільно-політичний лад, торговельно-

економічні відносини, культура, нумізматичні фактори, історію грошей, що 

перебували в обігу на території сучасної України, можна поділити на сім 

періодів. 

1-й період — античний: VII ст. до н. е. — X ст. н. е. 

2-й період — старокиївсько-європейський: X-XIV ст. 

3-й період — середньовічний: XIV-XVIII ст. 

4-й період — період Російської імперії: XVIII-XX ст. 

5-й період — період незалежності: поч. XX ст.— 1917-1919 pp. 

6-й період — радянський: 1919-1991 pp. 

7-й період — період сучасної незалежної України: з 1991 р. 
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   Першими монетами, з якими ознайомились далекі предки, були грецькі 

монети, що трапляються в скарбах та одиничних знахідках на узбережжі 

Чорного й Азовського морів. У той час територію України заселяли 

переважно скіфські племена, а на півдні України на узбережжі були засновані 

грецькі колонії-поселення. 

   Античні міста-держави, засновані на території сучасної України, 

починаючи з VI- IV ст. до н. е., першими карбували або відливали водночас 

із грецькими власні гроші. 

   У пізніші часи скіфські племена асимілювалися й були витиснуті 

сарматами. Південь України потрапив під вплив Римської імперії. Безліч 

знайдених римських монет датується І-ІІІ ст. до н. е. Срібні денарії 

домінують над іншими грошовими одиницями. За римського імператора 

Августа (27-14 pp. до н. е.) почали карбувати золоті монети — ауреуси. 

Ауреас важив більш ніж 8 грамів і дорівнював 25 денаріям. 

    У лісостеповій частині сучасної України знайдено чимало римських монет.    

Основні знахідки їх локалізуються у верхньому Подністров’ї та на 

Правобережжі середнього Дніпра. Більшість знахідок — доби правління 

римських імператорів Пія (138-161 pp. н. е.) і Марка Аврелія (161-180pp. н. 

е.). 

    Щодо грошового обміну тих часів, то найкраще простежити це можна на 

прикладі найважливішого античного центру Північно-Західного 

Причорномор’я — Ольвії. Ольвія виникла в першій половині VI ст. до н. е. на 

правому березі Бузького лиману. Тут на основі дешевого і легко 

оброблюваного металу міді давно почали карбувати монети. У V-VI ст. до н. 

е. ольвіополіти виготовляли й карбували срібні монети, але цей метал мав 

другорядне значення. З V і до останньої третини IV ст. до н. е. поліс 

поступово зростав, розвивалась його економіка. В останній чверті IV ст. до н. 

е. ольвіополіти здійснили редукцію повноцінної мідної монети й почали 

карбувати золото, срібло і розмінну мідь. На початку III ст. до н. е. через 

загальне погіршення економічного й політичного стану міста карбування 

золотої монети припинилося, а за часів Проточена з обігу було вилучено 

срібло і спостерігались усі ознаки грошової кризи. 

    Наступним періодом є доба Київської Русі. Писемні джерела останньої 

називають п’ять елементів давньоруської грошової системи: гривню, куну, 

ногату, резану, веверицю (векшу). Аналіз грошових співвідношень у зведенні 

основних законів давньої Русі — «Руській Правді» — дозволив дослідникам 

реконструювати систему грошового рахунку в XI ст.: 1 гривня = 20 ногат = 

25 кун = 50 резан. 

    Татаро-монгольська навала XIII ст. значною мірою зруйнувала політичний 

та економічний потенціал князівств Східної Європи. Гостра нестача 
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розмінної монети, що почала відчуватись ще з XII ст., значно посилилась 

у XIII-XIV ст. У «безмонетний період» XII-XIV ст. засобами розмінного 

платежу й обміну часто були різноманітні товаро-гроші. Гривні — зливки 

срібла — обслуговували найвищі сфери грошових операцій, стали основним 

засобом сплати данини. 

    На межі XIII-XIV ст. у Східній Європі до зливків срібла почали 

застосовувати термін «рубль». Існує кілька версій подо походження цього 

терміну, але абсолютна більшість дослідників пов’язує його з дієсловом 

«рубить», зі зменшенням, поділом гривні-зливка. 

    У 1349 р. Галицька Русь увійшла до складу Польщі, але як окреме 

автономне утворення з правом карбування власної монети. Утвердження 

терміну «гріш» на українських землях часто пов’язується з Польщею та її 

грошовою одиницею. Утім, власне назва «гріш» мала загальноєвропейське 

походження, а в Україні спочатку пов’язувалась, напевно, з празькими, а не 

польськими грошима. Назва «гріш» (лат. grossus — «великий») 

використовувалась у загальноєвропейському масштабі й дала назву цілому 

періоду — «періоду гроша» в європейському монетному карбуванні. Нові, 

більші за розміром срібні монети — гроші, змінили знецінені дрібні денарії 

ХІ-ХІІІ ст. і поступово взяли на себе основне навантаження як одиниці 

розрахунків. 

    Першими реальними «грошовими монетами», з якими познайомилось 

населення західноукраїнських земель у першій половині XIV ст., були 

празькі гроші Вацлава II (1300-1305) та Яна Люксембурзького (1310-1346). 

Карбованці, узгоджені з празькою гривнею — цією повноцінною монетою, 

швидко пристосувались і до місцевих розрахунків. 

    Отже, абсолютна більшість монет із грошового обігу України XIV-XV ст. 

мали номінал грошового порядку: гріш, напівгріш та денарій. Усі вони 

спирались на відповідні гривні (краківську, галицьку, празьку, литовську, 

київську). Тож найбільш прийнятним терміном з розмінних обігових монет 

відповідно до цього періоду може бути гріш. 

    У 1526-1528 pp. у Польщі проводилась грошова реформа, спрямована на 

перехід до більш сучасної, прогресивної системи розрахунків. В Україні 

найбільш уживані номінали отримували власні назви та звучання. Соліди 

звались шелягами (лат. «солід» — польське «шеляг»), гроші — осьмаками (їх 

колись дорівнювали до 8 литовських денаріїв). Новим номіналом, уведеним у 

1614p., були півтораки (1,5 гроша). Півтораки стали чи не найбільш 

уживаним номіналом в Україні в XVII ст. 

    Входження в 1503-1618 pp. значної частини Чернігово-Сіверщини до 

складу    Московської держави зумовлювало використання тут російських 

монет уже з початку XVI ст. Головним засобом обігу серед російських монет 
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були копійки, саме вони становлять абсолютну більшість серед українських 

знахідок XVII — початку XVIII ст. Поява терміну «копійка» пов’язується з 

грошовою реформою, що проводилась у московській державі в 1535-

1538 pp. відповідно до вимог утвореної централізованої держави. 

Реально перебудувати російську грошову систему вдалося лише Петру І 

(1700-1718), завдяки чому нові основні номінали стали 

конкурентоспроможними відносно західноєвропейських. В обіг поступово 

були введені срібні полтина, напівполтина, гривня, десять денег, алтин; мідні 

— денга, полушка, напівполушка, золотий червонець. Починаючи з XVIII ст. 

і впродовж наступних століть елементами російської грошової системи є 

рублі (карбованці) та копійки, фракції яких стають широковживаними 

грошовими засобами в Україні. 

    Державотворчі процеси в Україні в 1917-1920 pp. вимагали створення 

власної грошової системи. За час існування Української Народної 

Республіки, Гетьманату і Директорії в обіг було випущено 24 види грошових 

знаків — карбованців, гривень, шагів. Дві гривні відповідали одному 

карбованцю, сто шагів — гривні. 

    Проголошена у Львові 1918 р. Західноукраїнська Народна Республіка не 

мала власних емісій, в обігу перебували австрійські крони та їх розмінні 

номінали гелери (1/100 крони), які називались сотиками. 

     Грошова реформа, що відбулась в Україні у вересні 1996 p., поставила 

крапку над «і»: національна грошова одиниця віднині називатиметься 

гривнею, а її розмінні номінали — копійками. 

  

Коментарі істориків 

 

   Основні періоди історії України 

1. Стародавня доба — період від часу появи людини на території сучасної 

України та її розвиток до VI-IX ст. н. е., коли в процесі вдосконалення 

знарядь праці, техніки й технології землеробства, розвитку ремесла і торгівлі, 

а отже, і класової диференціації та розпаду родово-общинного ладу 

з’являються перші протодержави, що сприяли створенню підґрунтя, на якому 

у IX ст. зросла потужна будова Давньоруської держави. 

2. Княжа доба: Київська Русь та її спадкоємниця Галицько-Волинська 

держава (ІХ-ХІІІ ст.). Утворення великої і сильної Давньоруської держави, 

головний осередок якої становили всі нинішні етнічні українські землі, 

сприяло суспільно-економічному, політичному і культурному розвитку 

східних слов’ян, висунуло її в число провідних країн середньовічного світу. 

3. Литовсько-польська доба української історії (XIV-XVI ст.) — це період, 

коли в результаті феодальної роздробленості, князівських міжусобиць і 
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спустошливих набігів кочовиків (особливо монголо-татарських орд) землі 

давньоруських князівств стали здобиччю Литви й Польщі. Наприкінці XVI 

ст. у складі Польського князівства опинилися всі українські землі, за 

винятком Північної Буковини (Молдавія), Закарпаття (Угорщина) і 

Чернігово-Сіверщини (Московське царство). Українські селяни були 

позбавлені права володіти землею і закріпачені, а великі українські 

землевласники здебільшого покатоличилися та спольщилися. 

4. Козаччина і гетьманська держава (кін. XVI — XVIII ст.). Цей період 

вітчизняної історії важливий не лише виникненням специфічного 

соціального стану українського суспільства, але і створенням у ході 

національної революції 1648-1676 pp. незалежної від Польщі української 

Козацької держави — Гетьманщини та її розпад унаслідок внутрішньої 

боротьби за владу і зовнішнього тиску агресивних сусідів. 

5. Період боротьби за українське національне відродження (XIX — поч. XX 

ст.): від «Руської трійці» й культурно-просвітницької діяльності — до 

створення політичних організацій, одним з головних завдань яких була 

реалізація самовизначення українського народу. 

6. Українська національно-демократична революція (1917-1920), визначним 

досягненням якої було створення Української держави — Української 

Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки та 

проголошення в січні 1919 р. Акту злуки всіх українських земель. 

7. Радянська державність (УСРР, згодом УРСР), яка була створена на 

переважній більшості українських земель після поразки української 

національно-демократичної революції та перебувала у складі СРСР (1919-

1991). 

8. Незалежна Українська держава, проголошена в серпні 1991 р. після 

розвалу СРСР. 

  

Коментарі нумізматів 

 

   Історично першою знаковою формою грошей були монети. Розрізняють 

такі види монет: 

1. повноцінні золоті та срібні монети, купівельна спроможність яких 

відповідає вартості металу, що міститься в них (щоб надати монеті твердості, 

до сплаву додавали неблагородні метали. Уміст золота в сплаві називається 

пробою); 

2. білонні, або неповноцінні, монети, купівельна спроможність яких більша 

за вартість металу, що міститься в них. 

У процесі карбування монет і в процесі їх обігу слід дотримуватися 

встановленого державою ремедіуму — максимально припустимого 
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відхилення фактичної ваги і проби металу в монеті від законної норми. У разі 

стирання, яке перевищує ремедіум, монети стають необов’язковими до 

приймання. 

Основною монетною формою є монетний диск, але монети можуть бути 

чотирикутними, багатокутними або неправильної форми. Майже кожна 

монета має лицьовий бік, або аверс, і зворотний бік, або реверс. Виняток 

становлять односторонні монети, у тому числі брактеати (монети з тонкої 

срібної пластинки XII-XV ст.), але їх у порівнянні з величезною масою 

двосторонніх монет не дуже багато. 

У визначенні лицьового і зворотного боків монети немає одностайності. У 

старій нумізматичної літературі лицьовою стороною монети вважається 

сторона із зображенням правителя. Наразі на практиці лицьовою стороною 

монети прийнято вважати ту, яка своїм зображенням або легендою визначає 

її державну приналежність. Якщо про це свідчать і зображення, і легенда, то 

під час визначення сторін перевага віддається легенді. 

Кожна монета має гурт — бічну (або, як іноді кажуть, твірну) поверхню 

монетного гуртка, розташовану між площинами лицьового і зворотного 

боків. Гурт оформлявся для того, щоб запобігти зловмисному обрізанню 

металу. 

  

Коментарі боні стиків 

 

   Паперові гроші є знаками, представниками повноцінних грошей. Історично 

паперові гроші виникли з металевого обігу срібних або золотих монет.    

Об’єктивна можливість обігу замісників справжніх грошей зумовлена 

особливостями функцій грошей як засобу обігу, де гроші є посередником в 

обміні товарів. Перетворення можливості на реальність являє собою 

тривалий історичний процес, що протікає в такі етапи: 

1-й етап — стирання монет, у результаті чого повноцінна монета 

перетворюється на знак вартості; 

2-й етап — псування металевих монет держаною владою, тобто зниження 

якості монет з метою отримання доходу в казну; 

3-й етап — випуск казначейських паперових грошей з примусовим курсом з 

метою отримання емісійного доходу. 

    Сутність паперових грошей (казначейських білетів) полягає в тому, що це 

— грошові знаки, які випускаються в разі бюджетного дефіциту та зазвичай 

не розмінюються на метал, але мають наданий державою примусовий курс.   

Тобто особливість паперових грошей полягає в тому, що вони, не маючи 

самостійної вартості, набувають представницької вартості в обігу та 

виконують роль купівельного та платіжного засобу. 
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 Виступи екскурсоводів — стенд № 2 

 

   Акт проголошення незалежності України відкрив шлях для впровадження в 

нашій молодій державі повноцінної національної валюти. Такою валютою 

мала стати, згідно з традиціями як доби Київської Русі, так і періоду 

визвольної боротьби 1917-1920 pp., гривня. Як назви розмінної монети 

пропонувалися такі, як «сотий» і «резана», але врешті-решт перевагу було 

віддано звичній уже «копійці». 1992 р. перші зразки української національної 

валюти було виготовлено в Канаді за ескізами В. І. Лопати. Однак в обіг в 

Україні з 1992 р. було введено тимчасову валюту, розраховану на перехідний 

період, — український карбованець, або купоно-карбованець. Саме ця 

грошова одиниця ставала впродовж 1992-1995 pp. жертвою інфляції, 

зумовленої економічною кризою перехідного періоду. 

    Посилення в 1995 — першій половині 1996 р. стабілізаційних процесів в 

економіці, зокрема значне зниження темпів інфляції, суттєве призупинення 

занепаду виробництва, стабілізація курсу українського карбованця щодо 

іноземних валют, зростання доходів населення, створили належні умови для 

впровадження гривні, яка згідно з Конституцією України є грошовою 

одиницею нашої держави.  

      25 серпня 1996 р. у засобах масової інформації було оголошено Указ 

Президента України Леоніда Кучми «Про грошову реформу в Україні». 

Відповідно до Указу Президента України грошова реформа в нашій державі 

проводилася від 2 до 16 вересня 1996 р. У перший же день реформи за 

встановленим курсом було перераховано в гривні ціни, тарифи, оклади 

заробітної плати, стипендії, пенсії, кошти на рахунках підприємств, установ 

та організацій, а також грошові вклади громадян. Карбованцеві вклади 

населення було перераховано у гривні за курсом 100 000 карбованців за 1 

гривню без будь-яких обмежень і конфіскацій з вільним їх використанням у 

гривнях. 

    Упродовж 15 днів — від 2 до 16 вересня 1996 р. — у готівковому обігу 

одночасно вільно використовувалися як гривні, так і карбованці з 

поступовим вилученням останніх. Після 16 вересня 1996 р. приймання 

карбованців до всіх видів платежів було припинено і єдиним законним 

засобом платежу на території України з цього моменту стала гривня. 

    Від початку реформи всі видачі готівки з кас банків (у тому числі для 

виплати заробітної плати, пенсій та інших доходів), безготівкові розрахунки 

здійснювались тільки в новій національній валюті. 

    Грошова реформа в Україні стала надзвичайною подією для нашої 

держави, у результаті якої було створено один з невід’ємних атрибутів 

державності — національні гроші. 
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    Національною валютою України є гривня та її сота частка — копійка. Код 

валюти літерний —UAH, код валюти цифровий — 980, скорочена назва — 

грн. Емісійний інститут — Національний банк України. 

    В обігу перебувають: 

• банкноти номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень; 

• розмінні монети номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок; 

• обігові монети номінальною вартістю 1 гривня. Характеристика української 

гривні 

    Банкноти всіх номіналів виготовлені на спеціальному білому папері, що не 

флуоресціює в ультрафіолетових променях. Водяний знак на банкнотах 

номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 20 гривень зразка 1992 р. — зображення 

світлими лініями ТРИЗУБА, вільно розміщене на всій площині банкнот.    

Водяний знак на банкнотах номінальною вартістю 1 (1994, 1995), 2 (1995), 5 

(1994, 1997), 10 (1994), 20 (1995), 50 і 100 гривень — розміщене на вільній 

від друку ділянці зображення в різних тонах ПОРТРЕТА, що повторює 

портрет, надрукований на лицьовому боці банкнот. 

    Лицьовий бік. На лицьовому боці банкноти розташовані: портрети 

видатних діячів історії та літератури України, написи «УКРАЇНА» або 

«УКРАЇНА» і «НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ», номінальна вартість 

банкнот словами та цифрами. Дизайн доповнюють орнаменти й розетки, 

виконані багатоколірним друком. Портрети, написи й окремі декоративні 

елементи банкнот виконані рельєфним друком. 

    Зворотний бік. На зворотному боці банкнот у центрі розміщено 

зображення історико-архітектурних пам’яток України, над якими зроблено 

напис «НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ». Словами та в чотирьох кутах 

цифрами позначено номінальну вартість банкнот, а знизу — рік 

затвердження зразка банкнот. Дизайн банкноти доповнюють розетки, стрічки 

й орнаменти, виконані багатоколірним друком. 

  

Коментарі банкірів 

 

   Характеристика захисних елементів 

1. Водяний знак. На банкнотах номіналом 1, 2, 5, 10 та 20 гривень зразка 1992 

р. — зображення світлими лініями ТРИЗУБА, утворене внутрішньою 

структурою паперу, повторюється на всій площі банкноти й видиме під час 

розглядання банкноти проти світла; на банкнотах більш пізнього випуску — 

видиме під час розглядання банкноти проти світла на білій площині банкноти 

в різних тонах (світліших та темніших від паперу) зображення портрета, що 

утворене внутрішньою структурою паперу та яке повторює портрет, 

надрукований на лицьовому боці банкноти. 
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2. Захисна стрічка: 

• у банкнотах номінальною вартістю 1(1995), 2 (1995) та 5 (1997) у товщі 

паперу між водяним знаком і портретом вертикально розміщена полімерна 

металізована стрічка з кодованим номіналом завширшки близько 1,3 мм, яка 

під час розглядання банкноти проти світла виглядає як темна смужка з 

прозорим повторюваним написом «1 ГРИВНЯ», «2 ГРИВНІ» та «5 

ГРИВЕНЬ»; 

• у банкнотах номінальною вартістю 1 (1994), 5 (1994), 10 (1994), 50 та 100 

гривень у товщі паперу розміщена вертикальна полімерна стрічка завширшки 

близько 1 мм, яку помітно проти світла. На ній є повторюваний напис 

«УКРАЇНА» темного кольору, який можна прочитати за допомогою 

збільшувального скла; 

• у банкнотах номінальною вартістю 20 гривень зразка 1995 р. між водяним 

знаком та портретом розміщена вертикальна металізована «віконна» стрічка. 

З лицьового боку банкноти вона періодично (шість разів) виходить із товщі 

на поверхню паперу банкноти. Ця частина стрічки помітна, вона має вигляд 

блискучої пунктирної лінії. Під час розглядання банкноти проти світла вся 

стрічка має вигляд безперервної темної лінії, що перетинає банкноту 

впоперек. 

3. Рельєфні елементи. Елементи друку в банкнотах номіналом 2 (1995), 5 

(1994, 1997), 10 (1994), 20 (1995), 50 та 100 гривень, що виступають над 

поверхнею паперу та шершавість яких відчувається на дотик кінчиками 

пальців. 

 4. Суміщений малюнок. Малюнок, розташований в одному місці на 

лицьовому та зворотному боках банкноти, усі елементи якого збігаються та 

доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла 

(орнамент з лівого боку банкноти). 

 5. Райдужний друк. Поступовий перехід одного кольору захисної сітки, 

виконаної суцільними лініями без розривів, в інший (захисні сітки та 

орнаменти з обох боків банкноти). 

  6. Антисканерна сітка. Розташовані під різними кутами тонкі лінії, які в разі 

копіювання або сканування банкноти утворюють на копії «муар» (захисну 

сітку). 

  7. Кодоване латентне зображення. Приховане цифрове зображення номіналу 

на банкнотах 2 (1995), 5 (1994, 1997), 10 (1994), 20 (1995), 50 та 100 гривень, 

помітне під час розглядання банкноти на рівні очей під гострим кутом проти 

світла в разі її повороту на 45 градусів (прямокутний орнамент праворуч від 

портрета), та приховане зображення ТРИЗУБА (цифрове позначення 

номіналу у верхніх кутах лицьового боку банкнот номіналом 2-20 гривень 

зразка 1992 p.). 
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 8. Мікротекст. Напис безперервно повторюваного слова «УКРАЇНА» й 

абревіатури «НБУ», які можна прочитати за допомогою збільшувального 

скла. 

 9. Знак для сліпих. Рельєфний елемент, розміщений у лівому нижньому куті 

лицьового боку банкнот 2 (1995), 5 (1994, 1997), 10 (1994), 20 (1995), 50 та 

100 гривень, який відчувається на дотик кінчиками пальців і визначає 

номінал банкноти. 

 10. Видимі захисні волокна. Хаотично розміщені в товщі та на поверхні 

паперу з двох боків банкноти сині волокна завдовжки близько 6 мм (номінал 

1-20 гривень зразка 1992 p.), сині та червоні волокна — номінал 1, 2, 5 

гривень зразка 1994-1997 pp. 

 11. Невидимі захисні волокна: хаотично розміщені в товщі та на поверхні 

паперу з двох боків банкнот волокна завдовжки близько 6 мм (номінал 1-20 

гривень зразка 1992 p.), які в ультрафіолетових променях флуоресціюють 

зеленим світлом; завдовжки близько 4 мм (1 (1994, 1995), 2 (1995), 5 (1994, 

1997), 10 (1994), 20 (1995), 50 та 100 гривень), які в ультрафіолетових 

променях флуоресціюють жовтим і блакитним світлом та синім і зеленим 

світлом (1 (1995), 2 (1995), 5 (1997) гривень). 

 12. Флуоресцентний номер. Надрукований методом високого друку чорною 

фарбою горизонтально (номінал 1-20 гривень зразка 1992 р.) та червоною 

фарбою горизонтально ((1 (1994, 1995), 2 (1995), 5 (1994, 1997), 10 (1994), 20 

(1995) гривень) і вертикально (номінал 50 та 100 гривень), рівно, з однаковим 

інтервалом між цифрами номер банкноти, який в ультрафіолетових променях 

флуоресціює зеленим (номінал 1-20 гривень зразка 1992 р.) та світло-

червоним (1 (1994, 1995), 2 (1995), 5 (1994, 1997), 10 (1994), 20 (1995), 50 та 

100 гривень) світлом. 

 13. Магнітний номер. Надруковані методом високого друку чорною фарбою 

горизонтально в один рядок, рівно та з однаковим інтервалом між цифрами 

серія та номер банкноти, які мають магнітні властивості (1 (1994, 1995), 2 (1995), 

5 (1994, 1997), 10 (1994), 20 (1995), 50 та 100 гривень). 

 14. Прихований номінал. Надрукований в центрі лицьового боку банкноти, 

крім 1 (1994, 1995), 2 (1995), 5 (1994, 1997), 10 (1994), 20 (1995) гривень, 

невидимою фарбою номінал, який в ультрафіолетових променях 

флуоресціює зеленим світлом. 

 15. Флуоресцентний друк. Елементи дизайну лицьового і зворотного боків 

банкнот і кодований малюнок (50 та 100 гривень), які в ультрафіолетових 

променях флуоресціюють жовтим, зеленим або жовто-зеленим світлом 

(залежно від номіналу). 

 16. Високий друк. Друк, яким виконано номери банкнот. Він залишає на 

папері потовщений з країв штриха відбиток фарби і рельєфний заглиблений 

слід. На зворотному боці папір зазвичай має опуклий рельєфний відбиток. 
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 17. Орловський друк. Різкий перехід одного кольору в інший без розривів, 

накладання або зміщення ліній малюнка (портрет, написи, стрічки, 

орнаменти). 

  

Виступи екскурсоводів — стенд № З 

 

  Кредитні гроші виникли внаслідок розвитку товарного виробництва, коли 

купівля-продаж почали здійснюватися з розстрочкою платежу (у кредит). їх 

поява пов’язана з функцією грошей як засобу платежу, де гроші виступають 

зобов’язаннями продавця, які мають бути погашені в заздалегідь 

установлений термін. 

   Кредитні гроші пройшли такий шлях розвитку: вексель, банкнота, чек, 

кредитні картки, електронні гроші. 

Вексель — це письмове, нічим не обумовлене зобов’язання боржника 

сплатити певну суму в заздалегідь оговорений термін у встановленому місці.    

Розрізняють простий вексель, виданий боржником, і переказний (тратту), 

виписаний кредитором і направлений боржнику на підпис із поверненням 

кредитору. Переказний вексель (тратта) може перебувати в обігу завдяки 

переказному напису (індосаменту) на зворотному боці документа. По мірі 

збільшення переказних написів циркулярна чинність векселя зростає, 

оскільки кожен індосант несе солідарну відповідальність за векселем.   

Вексель має такі особливості: 

• абстрактність, тобто відсутність на документі інформації про вид угоди; 

• безперечність, що означає обов’язкову оплату векселя; 

• оборотність, тобто передачу векселя як платіжного засобу іншим 

кредиторам, що означає можливість взаємного зарахування вексельних 

зобов’язань продавця. 

Вексель має певні межі обігу. Він функціонує між особами, які 

поінформовані про платоспроможність одне одного і здійснюють економічні 

відносини. Погашається вексель учасниками вексельного обігу готівковими 

коштами. 

   У Радянському Союзі векселі застосовувалися у внутрішньому обороті в 

1922-1930 pp. Кредитна реформа 1930 р. ліквідувала вексельний обіг 

усередині країни, але з 1937 р. вексель використовувався в 

зовнішньоторговельних відносинах у результаті приєднання СРСР у 1936 р. 

до Женевської вексельної конвенції. 

   Прийняття постанови Верховної Ради України «Про застосування векселів 

у господарському обігу» від 17 червня 1992 р. відродило вексельний обіг в 

Україні. Це мало велике народногосподарське значення, оскільки дозволило 

пом’якшити платіжну кризу, прискорити залучення до господарського 
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обороту готової продукції з обмеженим попитом, реалізувати зайві товарно-

матеріальні цінності. 

    На сучасному етапі в обігу перебувають також казначейські векселі, що 

випускаються державою для покриття дефіциту державного бюджету. 

Розрізняють також комерційний вексель (видається під заставу товару) і 

банківський вексель, що видається банком-емітентом за наявності певної 

суми клієнта на депозиті. 

    Чек — вид кредитних грошей, що є грошовим документом установленої 

форми, який містить безумовний наказ власника рахунку в кредитній 

установі виплатити власнику чека зазначену суму. Чековому обігу передує 

договір між клієнтом кредитної установи й цією установою про відкриття 

рахунку на суму внесених коштів або надання кредиту. Клієнт виписує на цю 

суму чеки, а кредитна установа оплачує їх. У чековому обігу беруть участь: 

чекодавець (власник рахунку), чекоодержувач (кредитор чекодавця) і 

платник за чеком (кредитна установа). 

    Уперше чеки з’явилися в обігу в XVI-XVII ст. у Великій Британії та 

Нідерландах. З розвитком кредитної системи вони набули значного 

поширення. Розрізняють три основні види чеків: 

1) іменний — чек на певну суму без права передачі; 

2) на пред’явника — чек без зазначення одержувача; 

3) ордерний — чек на певну суму з правом передачі шляхом індосаменту на 

звороті документу. 

    У внутрішньому обігу чеки використовуються для отримання готівки в 

кредитній установі, як засіб платежу й обігу, а також як інструмент 

безготівкових платіжних розрахунків, що здійснюються шляхом 

перерахувань на рахунки в кредитних установах. У міжнародних розрахунках 

використовуються банківські чеки — для здійснення комерційних платежів, 

але в основному в разі платежів неторговельного характеру. 

    Платіжна система — це, по-перше, сукупність кредитних установ, які 

здійснюють розрахунки; по-друге, система взаємовідносин між учасниками, 

необхідна для виконання зобов’язань за розрахунками за допомогою карток; 

по-третє, сукупність нормативних, договірних, фінансових та інформаційно-

технічних засобів, що регламентують порядок використання банківських 

платіжних карток. 

    За фінансово-економічним призначенням розрізняють кредитні картки й 

дебетові картки. Залежно від суб’єктів використання розрізняють пластикові 

картки особистого використання і корпоративні фінансові картки; залежно 

від захищеності — звичайні пластикові магнітні картки й електронні 

(мікропроцесорні та лазерні) картки. 
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     Широкомасштабне впровадження електронних грошей у сучасну систему 

розрахунків — як міжбанківську, так і в системи «банк — клієнт», «клієнт — 

крамниця» тощо — пояснюється тим, що цей вид кредитних грошей є 

ідеальним засобом розрахунку з таких причин: 

• фінансову пластикову картку зручно носити в кишені або гаманці; 

• пластикова картка є відносно дешевим засобом; 

• надійність; 

• можливість забезпечення високого рівня захисту, необхідного для 

запобігання підробок та махінацій у фінансовому середовищі; 

• деякі види фінансових пластикових карток, наприклад, на зразок смарт-

карти, можуть виконувати функції кредитних і дебетових карток одночасно. 

   В Україні лідерами в роботі з картками є АППБ «Аваль», Приватбанк та 

Укрексімбанк. 

  

Коментарі істориків 

 

   Попередниками сучасних карток були картки, які випускали великі 

американські готелі, нафтові компанії та магазини на початку минулого 

століття. Ці товарні картки мали два призначення — стежити за рахунком 

клієнта і забезпечувати механізм запису його покупок. їх поява була 

логічним продовженням оплати в розстрочку. 

   З 1914 р. торгові підприємства почали випускати картки для найбагатших 

клієнтів, щоб прив’язати їх до своєї мережі магазинів і продавати їм 

найбільш дорогі товари. На початку 20-хpp. XX ст. нафтові компанії почали 

випускати «картки чемності» (courtesy cards), за допомогою яких водії могли 

робити покупки на будь-якій бензоколонці. У 1928 р. почався випуск Charga-  

Plates — пластинок із вибитою адресою. Упродовж наступних тридцяти років 

великі компанії запропонували такі нововведення, як мінімальна місячна 

плата, плата за фінансові послуги, тридцятиденний період відстрочення за 

платежами — і все заради максимального доходу від операцій з картками. 

    Жорстка конкуренція примусила компанії піти на значні витрати й 

розпочати емісію кредитних карток. У 1936 р. індустрія авіаперевезень, 

очолювана «American Airlines», запропонувала власну кредитну схему, що 

отримала назву Universal Air Travel Plan (UATP). Спочатку випускалася 

купонна книжка, а потім кредитний план розвинувся в операцію, подібну до 

операції за кредитною карткою. 

    Ера сучасної універсальної кредитної картки почалася в 1949 р. після 

утворення Diners Club. А. Блумінгдейл, Ф. Макнамара і Р. Снайдер 

представили новий тип карток. Ця картка, ставши універсальною, дозволяла 

робити покупки в торгових центрах по всій країні. 
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    Після війни в Америці почався бурхливий розвиток індустрії кредиту. 

Уперше велика частина американців стала заробляти більше, ніж це було 

потрібно для основних потреб. За Diners Clubз’явилися Т&Е 

(Travel&Entertainment) — компанії карток, що займаються туризмом і 

розвагами. 

    У 1958 p. «American Express», найбільша компанія дорожніх чеків, і 

«Carte Blanche» одночасно вийшли на ринок універсальних кредитних 

карток. Цього ж року перший і другий банки країни —

Bank of America і Chase Manhattan Bank — також розпочали операції з 

кредитними картками. 

    Наприкінці 60-х pp. XX ст. Bank of America та Interbank провели спільну 

кампанію розсилки карток поштою. За короткий час кількість власників 

карток збільшилася на мільйони. Одночасно відбувалося стрімке зростання 

кількості фірм, пов’язаних з національними системами карток. Це змусило 

банки, які випускали незалежні картки, приєднатися до однієї з двох 

національних систем. До 1978 р. понад 11 тис. банків приєдналися до однієї 

або обох систем. Річні продажі досягли 44 млрд. доларів США, 52 млн. 

американців мали принаймні дві банківські картки. 

  

Коментарі банкірів 

 

  Зовнішній вигляд 

  Більшість платіжних карток мають певний стандартний формат — 85,6 х 

53,98 мм — і як носій даних використовують магнітну смужку, однак 

поступово перевага надається використанню чіпових карток. 

   На лицьовому боці картки може знаходитися будь-яке зображення (графіті, 

живопис, фотографія) або просто тло. Крім того, тут містяться логотип 

платіжної системи, номер картки, ім’я власника і термін дії картки. 

    На зворотному боці картки знаходиться магнітна смужка, паперова смужка 

з підписом власника, а на деяких — код або його аналог. 

  

 

Виступи екскурсоводів — стенд № 4 

 

   Упродовж останніх десятиліть в Україні, як і в усьому світі, у різні сфери 

суспільного життя запроваджуються новації інформаційних технологій.    

Функціонування всесвітньої мережі Інтернет на кілька порядків збільшила 

швидкість збирання, опрацювання, санкціонованого доступу та передачі 

інформації. Ураховуючи прогресивні тенденції електронізації, уряди 

провідних країн світу основним напрямом соціально-економічного прогресу 
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проголосили створення так званого інформаційного суспільства. Серед 

технічних новацій слід виділити електронізацію товарно-грошового обміну, 

ділової практики, побутового зв’язку, упровадження нових засобів обміну. 

   25 червня 2008 р. Національним банком України затверджено «Положення 

про електронні гроші в Україні», яке регламентує діяльність, пов’язану з 

випуском електронних грошей в Україні, та введено моніторинг за такою 

діяльністю. Згідно з цим Положенням, електронні гроші — це одиниці 

вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб 

платежу іншими, ніж емітент, особами та є грошовим зобов’язанням 

емітента. Поняття «електронні гроші» має три складові: економічну, технічну 

та юридичну. 

   • В економічному плані електронні гроші прив’язані до певної традиційної 

грошової одиниці або мають установлений фіксований курс обміну, тому їм 

властиві функції традиційних грошей, а саме міра вартості та засіб обігу. 

   • 3 технічного погляду, електронні гроші — це електронний запис про 

певний обсяг вартості, захищений відповідними криптографічними 

алгоритмами. Відповідно до сучасного стану розвитку інформаційних систем 

і технологій електронні гроші можуть функціонувати на основі карток та на 

програмній основі. 

   • У юридичному плані електронні гроші є грошовим зобов’язанням 

емітента, який повинен обміняти їх на традиційні гроші на вимогу 

пред’явника. 

   Електронні гроші мають низку переваг порівняно з готівкою: 

• у разі втрати або викрадення, попередивши кредитну установу, можна 

отримати нові електронні гроші з відновленням поточного балансу; 

• електронні гроші можуть мати обмежений обсяг. 

   Однією з глобальних інформаційних систем трансферу майнових прав є 

відкрита для вільного використання всіма охочими WebMoney Transfer.   

Система Webmoney Transfer створювалася спеціально для мережі Інтернет і 

має універсальну гнучку структуру, що забезпечує роботу з будь-якими 

товарами. Вона надає можливість будь-якому користувачу мережі Інтернет 

здійснювати безпечні розрахунки в реальному часі. Клієнтами системи є 

продавці та покупці товарів і послуг. За 

допомогою WebMoney Transfer можна здійснювати миттєві транзакції, 

пов’язані з передачею майнових прав на будь-які оnlinе-товари й послуги, 

створювати власніweb-сервіси та мережеві підприємства, проводити операції 

з іншими учасниками, випускати й обслуговувати власні інструменти. 

  

Коментарі банкірів 
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На сьогодні НБУ визначив основні умови функціонування електронних 

грошей в Україні, зокрема виділено п’ять учасників у системі обігу 

електронних грошей: 

1) регулятор — НБУ, який установлює правила і контролює обіг електронних 

грошей в Україні; 

2) емітент — банківська установа, що здійснює випуск електронних грошей; 

3) держатель — уповноважена банком особа, яка може здійснювати всі 

узгоджені з емітентом операції з електронними грошима, крім емісії; 

4) торговець — сторона, яка відповідно до угоди з емітентом або 

уповноваженою ним особою має отримувати електронні гроші за товари та 

послуги; 

5) користувач — особа, яка здійснює платіж за придбані товари й надані 

послуги та може передавати електронні гроші іншим користувачам. 

  

IV. Закріплення знань, умінь і навичок здобувачів освіти 

Питання для організації діалогу 

1. «Винахід грошей — одне з найбільших досягнень людства, адже без них 

зростання добробуту, що відбувається внаслідок розширення торгівлі, стало 

б неможливим». Поясніть це твердження. 

2. Алмази мають усі властивості, необхідні товару для того, щоб виконувати 

в економіці роль грошей. Справді, вони достатньою мірою однорідні, мають 

високу вартість, міцність, портативність, діляться й до того ж є рідкістю. 

Чому ж вони не стали грошима? 

Чи можливе в майбутньому цілковите витіснення готівкових розрахунків 

розрахунками лише електронними грошима? 

3. Спрогнозуйте, якою може бути наступна після електронних форма грошей. 

  

V. Завдання на закріплення. 

1. Опрацювати матеріал підручника. 

2. Підготувати есе з теми «Гроші — що цікавого я про них дізнався». 

  

 

 

Додаток 

Тести 

1. Гроші — це: 

а) загальний еквівалент, яким вимірюють вартість товарів і послуг; 

б) макети, за які можна придбати товар; 

в) міра вартості товарів. 

2. Міжнародні гроші — це: 

а) долар; 

б) золото; 
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в) гроші, створені для здійснення розрахунків між країнами. 

3. Функції грошей: 

а) міра вартості товарів; 

б) засіб обігу, міра вартості, засіб накопичення; 

в) купівля і продаж товарів, зберігання в банку. 

4. Суспільна цінність грошей забезпечується: 

а) функціями, які вони виконують, державним визнанням, купівельною 

спроможністю; 

б) їх постійною вартістю; 

в) золотим запасом країни. 

5. Сучасні гроші називають декретованими, тому що: 

а) вони не мають внутрішньої вартості, а їх цінність визначається ззовні; 

б) вони можуть змінювати свою вартість; 

в) вони не мають ніякої цінності. 

6. Укажіть функцію грошей у разі, якщо забудовник і будівельна організація 

домовилися про обсяг робіт і загальну суму оплати послуг: 

а) засіб обігу; 

б) міри вартості; 

в) накопичення. 

7. Ліквідність — це: 

а) здатність грошей брати участь у негайній купівлі товарів; 

б) можливість грошей слугувати засобом платежу; 

в) можливість грошей бути засобом накопичення. 

 

 

 

План – конспект уроку: «Економічна гра: «ВЗАЄМОДІЯ 

ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ. РИНКОВА РІВНОВАГА»» 
 

Мета уроку: з’ясувати, як встановлюється ринкова рівновага; уміти 

пояснити, як у результаті взаємодії попиту і пропозиції встановлюється 

ринкова рівновага; визначити, яким чином попит та пропозиція впливають на 

формування ціни в рамках ринкової економічної системи; на практиці 

закріпити вивчені категорії «попит», «пропозиція», «ринкова рівновага»; 

удосконалити навички оформлення ділової документації;  

розвивати комунікативні навички та вміння орієнтуватися в умовах мінливої 

ринкової кон’юнктури. 

Основні поняття: взаємозв’язок попиту і пропозиції, ринкова рівновага; 

умова рівноваги; рівноважна ціна, рівноважна кількість. 
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Тип уроку: урок закріплення та застосування знань, умінь та навичок, урок з 

елементами гри. 

 

ХІД ЗАХОДУ 

 

I. Організаційний момент 

 II. Перевірка домашнього завдання 

Проблемні завдання для груп. Поділити здобувачів освіти на 2 групи і 

надати завдання. 

Завдання для групи 1. 

Ви маєте у своєму розпорядженні певну суму грошей і хочете купити 

собі DVD-диск. Продавець пропонує вам цей товар за ціною 50 грн. за штуку, 

і ви вирішуєте купити три упаковки. Це означає, що величина вашого попиту 

на DVD-диск дорівнює трьом одиницям товару. Але припустимо, що ви не 

купили товар у першого продавця, а вирішили почекати і подивитися, за 

скільки продають DVD-диски інші продавці. Через деякий час вам 

трапляється людина, що продає такий самий DVD-диск за ціною 40 грн. за 

штуку. За такою ціною ви згодні купити п’ять пачок. Це означає, що 

величина вашого попиту на DVD-диск стала дорівнювати п’яти одиницям 

товару. Сформулюйте закон попиту. 

Завдання для групи 2. 

   Вашій групі надходить замовлення виготовити подарунок до 8 Березня 

(сувенірну скриньку), за неї ви отримаєте 150 грн. 

Отримавши скриньку, замовник переконується в якості продукції і замовляє 

вам ще 3 штуки. Але незабаром надходить ще одне замовлення — терміново 

виготовити такі самі скриньки в кількості 5 штук за ціною 200 грн. за штуку.   

Яке замовлення ви виконаєте в першу чергу? Чому? Як учините із 

попереднім замовленням? Сформулюйте закон пропозиції. 

 III. Вивчення нового матеріалу 

Лекція вчителя 
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   Яку ситуацію на ринку можна назвати рівноважною? Ми знаємо, що попит 

характеризує готовність споживачів купити товар, а пропозиція — готовність 

виробників його продати. Тоді під рівновагою логічно розуміти збіг цих двох 

намірів. 

   Альфред Маршалл у кінці XIX століття розробив теорію, що пов’язала 

поняття «попит», «пропозиція» та «ціна». Він же запропонував і графічне 

зображення цього взаємозв’язку — «Хрест Маршалла». Великий англійський 

економіст довів, що існуюча на ринку ціна утворюється в момент, коли попит 

і пропозиція врівноважують одне одного. При цьому ціна, яку покупець 

згоден сплатити за товар, визначається корисністю для нього цього товару. 

Чим товар необхідніший, тим дорожче покупець згоден за нього заплатити. 

   Рівноважна ціна — таке значення ринкової ціни товару, за якого величина 

пропозиції дорівнює величині попиту. 

Рівноважна кількість — таке значення кількості товару, за якого ціна 

пропозиції дорівнює ціні попиту. 

   Графічно рівноважна ціна (Ре) і рівноважна кількість (Oe) — це координати 

точки перетину кривих попиту та пропозиції. 

   Знаходження ринку в стані рівноваги означає, що всі покупці, які були 

готові купити товар за ціною, вищою або рівною Рe, змогли його купити.    

Виробники, які були готові продати товар за ціною, нижчою або рівною Ре, 

продали його. Крім того, ті споживачі, які були готові купити товар за 

нижчою ціною, ніж рівноважна, не змогли здійснити операцію. Так само як і 

виробники, які були готові продавати товар тільки за вищою ціною, теж не 

змогли здійснити операцію. 

   У тому, що ринкові сили направляють попит і пропозицію в бік ринкової 

рівноваги, проявляється нормувальна функція ціни. (Але якщо ринкові сили 

не діють, то їх замінюють адміністративно-командні методи.) 

   Рівноважна ціна «фільтрує» постачальників і покупців. Якщо діє 

рівноважна ціна, то на ринку лишаються тільки ті продавці, що можуть 

продавати продукт за такою ціною (або нижчою), і ті покупці, що можуть 

купувати цей продукт за такою ціною (або вищою). 
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   Із постачальників лишаться на ринку тільки ті, хто ефективно розміщує 

свої ресурси. 

 

 Гра «Ринкова ціна» 

 

   Поясненню питання взаємодії попиту та пропозиції та встановлення 

ринкової рівноваги може передувати ділова гра «Ринкова ціна». У ході гри 

здобувачі освіти переконуються, що в умовах ринку вільної конкуренції 

рівноважна ціна встановлюється в результаті взаємодії покупців і продавців. 

   Мета гри. Гра проводиться для того, щоб ознайомити здобувачів освіти із 

механізмом формування вільних ринкових цін на прикладі купівлі-продажу 

декількох видів різних товарів. 

   Загальні відомості. Гра моделює ринкову торгівлю з вільними цінами, 

рівень яких залежить від співвідношення попиту та пропозиції на конкретний 

товар. 

   Особливості умови гри. У грі використовуються лише кілька видів 

найпростіших товарів, причому з обмеженням обсягу реалізації, а також 

обмежені грошові суми, якими володіють учасники. У грі відтворюється 

діяльність декількох торгових точок, які реалізують продовольчі товари в 

роздрібній торгівлі. 

   Склад і розподіл ролей, включаючи відмінність рольових цілей. Для 

продажу товару певного виду з числа здобувачів освіти призначаються два 

або три продавці, з тим щоб між ними мала місце конкуренція. Інші учасники 

гри виступають у ролі покупців. Основними учасниками гри є саме покупці.  

Розподіл ролей здійснюється під час вступного етапу гри. 

   Регламент гри. Гра з групою від 20 до 40 осіб за умови попередньої 

підготовки всієї необхідної документації та роздаткового матеріалу триває 

20-25 хвилин, підрахунок і аналіз результатів — від 15 до 20 хв. 

Запланований результат. Розуміння учасниками суті ринкової ціни, тих 

механізмів, які впливають на її формування, зміна за певних обставин; 

удосконалення навичок заповнення ділових бланків. 
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   Правила гри. 

Первинна цільова установка учасникам: 

• для продавців — продати більше товару та отримати якомога більшу 

виручку в грошах; 

• для покупців — купити більше товарів різноманітного асортименту за 

невисокими цінами, з тим щоб краще використовувати свої грошові кошти. 

Продавці повинні заповнити в процесі гри відомість продажу, у якій 

фіксується кількість товару на момент початку торгівлі і потім зазначається 

кількість товару, проданого кожному покупцю, ціна продажу і виручка, тобто 

ведеться облік обсягів реалізації товару. Складання відомостей необхідно для 

того, щоб продавець не зміг продати більше товарів, ніж йому видано для 

продажу, а також для обліку та відстеження рівня цін на ринку кожного 

товару. 

    Форми взаємодії гравців.  

Учасники взаємодіють, вступаючи один з одним у безпосередній контакт, 

прагнучи продати або купити необхідний продукт. 

 

 

   Дії гравців (можливі альтернативи). 

 У покупця є право вибору товару з найкращою для нього ціною, а також 

право домовлятися про зниження ціни продажу. Продавець має право 

підвищувати ціну на свій товар, якщо кількість покупців дозволяє це 

зробити, він також може і знижувати ціну, якщо покупець має намір 

придбати відразу велику партію товару. 

   База даних.  

Приблизний асортимент товарів та їх кількість на одного продавця 

(розрахований для групи в 30 осіб) представлений у таблиці. 

  

№ Назва товару Кількість товару на одного продавця, кг 

1 Яблука 25 
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2 М’ясо 25 

3 Картопля 50 

4 Молоко 50 

5 Хліб 75 

  

   Обладнання для гри. 

Для гри необхідні два основні документи: відомість продажу та купівельний 

лист (у додатку 5 вони наведені заповненими; для гри готують чисті). 

Гра значно збагачується і наближається до реальності, якщо в ній 

використовуються імітатори товарів у вигляді будь-якого їх штучного 

відтворення, тобто застосування «ігрових товарів» або хоча б карток (бажано 

з відповідними малюнками), на яких позначаються найменування товару і 

його кількість. Кожна така картка служить імітатором певної кількості 

натурального товару (див. додат 4). 

Необхідну кількість таких карток товарів можна виготовити за допомогою 

комп’ютера, або доручити здобувача освітим намалювати їх заздалегідь. 

Можливе використання макетів товару, що продаються, виготовлених із 

пластмаси, паперу, пап’є-маше у вигляді окремих вагових одиниць -0,5 кг,1 

кг, 2 кг. 

 

   Проведення гри 

Вступний етап.  

   Керівник гри вибирає від одного до п’яти певних видів різних товарів для 

продажу на ринку і повідомляє список цих товарів учасникам.   

Встановлюється кількість кожного виду товару, що продається (див. «Базу 

даних»). Здійснюється розподіл ролей, видача необхідної ділової 

документації або її оформлення. Кожному продавцю пропонується певна 

кількість товару. 

   Кожному покупцю вручається певна сума грошових знаків (ігрових). 

Кількість грошей, виданих покупцеві, визначається наступним чином.   
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Виходячи з реальної ринкової ціни (що склалася на цьому ринку) шляхом 

множення кількості отриманого продавцями товару на цю ціну обчислюється 

кількість грошей, необхідних покупцям для закупівлі даного виду товару.   

Наприклад, якщо трьом продавцям видано 150 кг картоплі (50 кг х 3), а 

середня ціна картоплі на ринку дорівнювала 10 монетам за кілограм, то для 

купівлі всієї картоплі потрібно 1500 монет. 

   Такий розрахунок проводиться за кожним товаром, і шляхом складання 

визначається загальна сума грошей, необхідна для покупок. Ця загальна сума 

ділиться на кількість учасників, що виступають у ролі покупців, і тим 

визначається приблизна кількість грошей, яку треба видати кожному 

покупцеві. Сума округлюється до десятків монет, наприклад до 100 монет.    

Змінюючи цю початкову суму, координатор може створювати або надлишок 

грошей, або надлишок товарів на ринку і тим самим потім продемонструвати 

здобувача освітим, що ринкова ціна залежить від співвідношення грошової і 

товарної маси. 

  Проведення гри. 

    Продавці починають продавати свій товар, пропонуючи його покупцям за 

певною ціною, з якою покупець має право погодитися або не погодитися. У 

результаті відбувається 

торг між продавцями та покупцями. У процесі торгу покупці мають право 

звертатися до різних моделей, прагнучи придбати необхідний товар за 

нижчою ціною. Після завершення угоди купівлі-продажу продавець віддає 

покупцеві картку або макет товару у відповідності з тією кількістю, що купив 

останній, і отримує від покупця натомість гроші — плату за товар. На цьому 

акт однієї купівлі-продажу завершується. 

   Завдання продавця полягає в отриманні максимально можливої виручки за 

рахунок повного, без залишку продажу і за вигідною ціною. Продавець 

повинен прагнути продати весь свій товар за максимальною ціною з 

урахуванням попиту на ринку саме на цей товар і з урахуванням поведінки 

конкурентів, спостерігаючи за тим, як у них іде торгівля, чи багато в них 

покупців даного товару. У той же час кожен продавець має право на 
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збереження комерційної таємниці щодо ціни, за якою він реалізує свій товар.      

З іншого боку, об’єднання двох або декількох продавців одного й того ж 

товару вважається проявом монополізації ринку і може бути заборонено або 

піддано штрафу, розмір якого визначається координатором гри. 

    Завдання покупця — купити якомога більше наявних на ринку товарів і 

обов’язково в повному асортименті, тобто придбати всі види товарів, 

представлених на ринку. Таку постановку завдання викладач пояснює 

здобувача освітим необхідністю повноцінного і якісного харчування, тобто 

природною вимогою не тільки придбання більшої кількості купленого 

товару, а й досягненням раціональної структури покупки. Оформлення 

покупних аркушів є доцільним для навчання учасників гри, з тим щоб вони 

вміли заповнювати і вести звітну документацію. 

   Підсумки гри.  

   Для кожного покупця гра полягає в серії послідовних закупівель товару в 

продавців. Покупець завершує гру після закінчення закупівлі товарів, а 

продавець — після закінчення продажів. Завершення торгів на ринку має 

право оголосити координатор гри виходячи з її тривалості. 

   Під час підбиття підсумків гри підраховується сума виручки кожного 

продавця і сума закупівель кожного покупця. Ці показники служать 

основними критеріями виявлення переможців серед продавців і покупців.    

Найуспішнішим і висококваліфікованим продавцем уважається той, хто 

отримав найбільшу виручку за проданий товар або зумів продати його за 

найбільшою ціною. Переможець визначається за кожним видом товарів і в 

цілому в грі. Для цього кожен продавець підраховує свою загальну виручку і 

розраховує середню ціну 1 кг проданого ним товару, яка склалася в 

результаті всього продажу. Крім того, координатор, отримавши дані про 

виручку кожного продавця, складає показники виручки і визначає загальну 

виручку за даний товар. Це робиться з метою подальшого розрахунку 

середньої ціни товару на ринку. 

    Припустимо, що один з продавців картоплі виручив 372 монети, другий — 

400 монет, третій — 428 монет, тоді сумарна виручка становить: 372 + 400 + 



111 

 

428 = 1200 монет. Розділивши цю виручку на загальну кількість проданої 

картоплі (150 кг), отримуємо середню ціну 1 кг картоплі на ринку, що 

дорівнюватиме 8 монетам за кілограм. Така процедура проводиться по 

кожному з видів товарів, що продаються, у результаті чого ми й отримаємо 

перший результат гри — набір ринкових цін. 

    Після завершення покупок кожен покупець підраховує обсяг своєї покупки 

в грошовому вираженні, вартість покупки в середніх цінах ринку і заповнює 

останню графу листа купівлі. Припустимо, що покупець придбав 3 кг 

картоплі, 2 кг яблук, 1 кг м’яса, 2 кг молока, 3 кг хліба. Середні ціни на ці 

товари, що встановилися на ринку, відповідно становлять: 1 кг картоплі — 10 

монет, 1 кг яблук — 30 монет, 1 кг м’яса — 150 монет, 1 л молока — 20 

монет, 1 кг хліба — 15 монет. Тоді загальна вартість покупки даного 

покупця, обчислена в середніх цінах, буде дорівнює: 3 кг х 10 монет + 2 кг 

х 30 монет + 1 кг х 150 монет + 2 кг х 20 монет + 3 кг х 15 монет = 325 монет. 

    Порівнюючи вартість покупки кожного покупця в середніх цінах ринку, 

координатор ігри виявляє учасника, купівля якого має максимальну вартість. 

Під час остаточного підведення підсумків необхідно враховувати й 

асортимент товарів, що придбав кожен покупець. Якщо відсутній повний 

асортимент, наприклад, немає одного виду товару, то загальна сума покупок 

у середніх цінах знижується на 20 %; якщо немає двох видів товарів, то 

загальна сума знижується на 25 %; якщо немає трьох видів товарів — 

на 30 %; якщо немає чотирьох видів, придбаний лише один товар, то загальна 

сума покупки знижується на 50 %. Шкала штрафів за обмеженість 

асортименту покупки може регулюватися координатором гри в залежності 

від структури покупок. Після остаточного розрахунку вартості покупки в 

середніх цінах визначається переможець серед покупців. Доцільно також 

підбивати підсумки торгу серед покупців не тільки за величиною вартості 

покупки в середніх цінах, але й за показником рентабельності покупки, який 

визначається як відношення різниці між вартістю покупки в середніх цінах і 

кількістю виданих покупцеві грошей. Наприклад, якщо учасник придбав 
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товар у середніх цінах на 420 монет, а йому було видано на початку гри 350 

монет, то рентабельність покупки дорівнює: 

 

Якщо вартість покупки в середніх цінах менша від кількості виданих грошей, 

то рентабельність буде негативною, тобто покупка збиткова. Застосування 

показника рентабельності як критерій раціональності покупки неминуче в 

тих випадках, коли покупці одержують різну кількість грошей для здійснення 

покупок, скажімо, отримуючи додаткові суми в кредит. В останньому 

випадку перше місце встановлюється за максимальним показником 

рентабельності покупки з урахуванням асортименту товарів. 

   Примітки 

1. Якщо в продавця до моменту закінчення гри залишився непроданий товар, 

координатор приймає рішення про уцінку цього товару (наприклад, на 

половину вартості) і додає цю суму до реальної виручки даного продавця. 

2.  Якщо в покупців залишилися невитрачені гроші, координатор має право 

прийняти рішення про приєднання частини цієї суми (наприклад, половини) 

до вартості покупки, обчисленої в середніх цінах. 

3. Якщо продавець протягом тривалого часу, наприклад півгодини після 

початку гри, не продав жодного кілограма свого товару, координатор має 

право оштрафувати його за саботаж торгівлі. У цьому випадку розмір 

штрафу визначає сам координатор. 

4. Якщо покупець протягом певного часу з моменту відкриття торгів не 

придбав жодної покупки, координатор має право вилучити його з ринку або 

оштрафувати за пасивну поведінку. 

Усі розрахунки ведуться вручну або з використанням калькулятора. На 

завершення гри викладачеві слід не тільки підбити підсумки, але й 

розтлумачити, використовуючи кількісні дані, отримані в грі, як діяв у цій грі 

механізм ринкового ціноутворення, чому склалися саме такі ціни. 
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Заключна дискусія присвячується проблемам формування роздрібних цін як 

у державній торгівлі, так і в комерційних структурах і на вільному ринку. 

   Варіанти розвитку гри 

1. Отримання покупцем у процесі гри позики під певний відсоток. 

Наприклад, на додаток до отриманих 350 монет покупець бере в кредит у 

банкіра, визначеного координатором гри, ще 50 монет під 30 % і здійснює на 

ці 50 монети додаткові покупки. У такому варіанті в облікову суму 

отриманих покупцем грошей додаються 50 монет і банківський відсоток (ще 

15 монет, тобто 30 % від 50 монет). У результаті загальна сума отриманих 

покупцем грошових коштів складе: 350 + 50 + 15 = 415 (монет). Виходячи 

саме з цієї суми визначається показник рентабельності покупки. Інший шлях 

обліку кредитування полягає в тому, що вартість покупки зменшується на 15 

монет. 

2. У процесі гри продавець може отримувати додатковий товар з бази, 

використовуючи зароблені гроші. База відпускає продавцю товар за 

реальною ринковою ціною з надбавкою 20 % за транспортні витрати і за 

послуги з додатковим замовленням. 

3. У процесі здійснення торгу координатор має право дозволити бартерні 

угоди між усіма учасниками, з тим щоб вони могли поліпшити структуру 

своїх покупок. 

4. Можливий варіант гри у вигляді спочатку нерівноважного ринку, тобто з 

завідомим перевищенням кількості товарів над кількістю грошей або 

перевищенням кількості грошей над кількістю товарів. Про наявність 

перевищення слід робити висновок, зіставляючи кількість грошей з вартістю 

всієї маси товарів, обчисленої в цінах, реально діючих на ринку. У цьому разі 

координатор видає покупцям кількість грошей істотно більшу, ніж в 

основному варіанті, наприклад, 500 монет замість 450 монет кожному. Або 

видає продавцям суттєво більшу кількість товарів в порівнянні з основним 

варіантом, наприклад, по 100 кг картоплі кожному продавцеві замість 50 кг. 

Такий напрям гри представляє інтерес з точки зору вивчення учасниками 

процесів інфляції і дефляції. 
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 IV. Підсумок заходу 

Вправа «Дебрифінг». Здобувача освітим пропонується висловити власні 

враження від уроку одним реченням. 

V. Домашнє завдання 

Підготувати матеріал до семінарського заняття «Особливості встановлення 

та унікальні види ринкової рівноваги» за планом: 

1. Особливості встановлення рівноваги за Л. Вальрасом і А. Маршаллом. 

2. Стійка та нестійка рівновага. 

3. Унікальні види рівноваги: 

а) ситуації відсутності рівноваги; 

б) ситуація рівноважних відрізків; 

в) ситуація двох рівноважних точок. 

4. Державне регулювання ринку та його вплив на ринкову рівновагу. 

   

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

Ринкова рівновага 
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Додаток 2 

  

Продавець 1 (1) Покупець 2 (1) 

Продавець 1 (2) Покупець 2 (2) 

Продавець 2 (1) Покупець 3 (1) 

Продавець 2 (2) Покупець 3 (2) 

Покупець 1 (1) Покупець 4 (1) 

Покупець 1 (2) Покупець 4 (2) 

  

Жеребкування ролей 

  

Додаток 3 

Зразок іменних чеків  

 

                                                                                                        Додаток 4 

Зразок карток-товарів 
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Додаток 5 

Відомість продажу продавця 

Продавець Возняк С. 

Назва товару — картопля. Отримано товару — 50 кг. 

  

 

№ Прізвище 

покупця 

Количество 

товарау, кг 

Ціна, монет Виручка, 

монет 

1 Василенко 8 10 80 
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2 Горбач 12 8 96 

3 Свистун 10 7 70 

  

Купівельний лист покупця 

Покупець Соловей В. 

Всього отримано на покупку 450 монет. 

  

№ Назва товару Кількість 

товару, кг 

Ціна, 

монет 

Сума, 

монет 

Вартість покупки 

в середніх цінах 

ринку 

1 Яблука 2 30 60   

2 М’ясо 10 7 70   

3 Картопля 4 15 60   

4 Молоко 5 20 100   

5 Хліб 1 150 150   

  

Разом витрачено — 440 монет. 

Залишилось невитрачених — 10 монет. 

Підпис покупця: Горбач 

Остання графа таблиці купівлі «Вартість покупки в середніх цінах ринку» 

заповнюється в кінці гри.  

Додаток 6 

Рейтинг гравців 

1. Зведена таблиця даних про операції покупців 

 

 № Прізвище покупця Кількість 

покупок, кг 

Витрачені 

кошти 

Рентабельність 

(за формулою) 

1         

2         

3         
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 2. Зведена таблиця даних про операції продавців 

№ Прізвище продавця Кількість 

продажів, кг 

Вторговані 

кошти 

Рентабельність 

(за формулою) 

1         

2         
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Висновки 

Існує безліч педагогічних технологій освітнього процесу. Їх можна 

описати, ними можна оволодіти, однак неможливо приписувати для 

конкретної ситуації, їх неможливо пропонувати в якості рішення 

педагогічних задач.  Різноманітність  педагогічних технологій неминуче 

пропонує  творчий вибір вихователем однієї з них в конкретній ситуації. Це  

не позбавляє  його творчого зусилля в момент впливу на здобувача освіти. 

Основне зазначенням педагогічного впливу в тому, щоб ініціїровати 

потенційно закладену в здобувача освітих властивість стати суб'єктом, який 

сам свідомо робить  вибір в своєму житті у руслі соціокультурних цінностей 

сучасного суспільства. 

Мої здобувачі освіти приходять с базовими знаннями з економіки, але 

вже в середені вивчення курсу вони знають що таке підприємницька ідея, 

бізнес – план, яким повинен бути управлінець на підприємстві, чим 

відрізняються основні від оборотних коштів, як порахувати заробітну плату, 

а найголовніше, як застосувати ці знання в життєвих ситуаціях. Останні роки 

якість знань здобувачів освіти складає 73% -  76%. 

Володіння педагогічною технологією забезпечить вчителю можливість 

вирішення  задач, покладені на нього суспільством – підготовка 

висококваліфікованих  конкурентноспроможних фахівців, активних 

громадян, творчих і відповідальних  особистостей. 
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