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Перелік професій 
На базі базової Загальної середньої освіти - (9 класів) 
верстатник широкого профілю;
оператор верстатів з програмним керуванням;
електрогазозварник; 
слюсар з механоскладальних робіт; 
слюсар-складальник двигунів; 
контролер верстатних та слюсарних робіт (верстатні 
роботи); 
електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування; 
слюсар-ремонтник. 

На базі повної Загальної середньої освіти - (11 класів) 
токар; 
електрогазозварник;
слюсар-інструментальник;
контролер верстатних та слюсарний робіт (верстатні 
роботи); 
електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування; 
слюсар-ремонтник.



Завдання вебінару

• Розкрити суть інтерактивного навчання на 
практиці;

• продемонструвати впровадження 
інтерактивних методів на уроках економіки;

• показати доцільність та результативність 
вибору інтерактивних методів навчання.



Навички ХХІ століття, “5-К”
• Креативність та інноваційність;
• критичне мислення і вміння вирішувати 

проблеми;
• комунікативні навички та кооперація;
• комп’ютерні навички, вміння працювати з 

інформацією;
• кар’єрні  та життєві навички.



Інтерактивне навчання на практиці

• Інтерактивний означає здатний 
взаємодіяти, знаходитись у режимі 
бесіди, діалогу з чим-небудь, або з 
ким-небудь.

• Сутність інтерактивного навчання 
полягає в тому, що навчання 
відбувається за умов постійної, 
активної взаємодії всіх учнів - це 
співнавчання.



Види інтерактивних методів, які 
впроваджені на уроках економіки 

• Робота в малих групах та 
робота в парах;

• 2+2=4;
• акваріум;
• робота в трійках.



Урок-гра “Економіка-це цікаво”
Етапи уроку:
1. Організаційний. Привітання.

Який девіз найважливіший для 
жителів країни? Економіка:
1.Легше гроші прожити, ніж нажити;
Нічого не дається дарма;
Ощадливість дорожча за 
багатство.
Посніть чому.
2.Як ви думаєте, хто повинен 
отримувати більшу зарплату:
Той, хто збиває шухляди для 
деталей, чи той, хто виготовляє ці 
деталі?
Той, хто узимку в теплому 
приміщенні нові дороги наносить на 
карти, чи той, хто ці дороги будує?



2. “Абра – кадабра”.

Розкодувати  економічний термін 
та  надати його визначення.

Наприклад: “икрон” .
Ринок- …

Завдання учасникам 
вебінару: “ тнооиаврбцв “



3. “Сторінками історії ”.
Завдання команді «Акули бізнесу»:

Більш ніж 100 років тому фармацевт з Нью-
Берна,  що в американському штаті Північна 
Кароліна,  отримав патент на нову мікстуру, 
що "допомагає  травленню".
"Шлункова мікстура" незабаром виявилася 
одним з компонентів американської свободи 
і одним з "відкриттів Америки". За 
століття ліки стали стилем життя, а для 
радянської молоді 1970-х - ще і стилем 
красивого життя. 16 червня 2003 року вона 
відзначила свій 100-річний ювілей. Що це за 
мікстура?(“Пепсі-Кола”)



4. « Школа Петра- бізнесмена»

Завдання від Петра:
Петро відкрив свій магазин. Як йому 
залучити до себе покупців? (потрібна 
барвиста вивіска, недорогі ціни, товари)
У Петра в магазині є товари, які треба 
продати якнайшвидше, а то вони 
зіпсуються - це яблука, та банани. 
Кожна команда робить рекламу яблукам 
та бананам. У кого вийде цікавіша 
реклама, тому і оплатить рекламу 
Петро.
Надається декілька хвилин для 
підготовки, після чого представники 
команд демонструють рекламу товарів 
у магазині Петра.



5. « Пригадай дитинство».

( хвилинка відпочинку)

Завдання. Кіт Матроскін дуже 
діловий кіт. Пам′ятаєте? Він                     
купив корову, щоб вона молоко 
давала. А до вас він звертається з 
конкретним запитанням: «Що і по 
чому?». Після того, як озвучено 
відповідь, асистенти вмикають 
відеосюжет) . 



6.“Розв’яжи 
ребус”.

Р=П


И=Е





7. “Економічні задачі”. 
Задача.

Порахувати зароблені гроші, «чистими 
на руки», токаря Сидорова Івана, якщо  
працюючи на заводі 21 день, він 
отримує номінально 87грн. за 1 годину ? 
При цьому, утримання із заробітної 
плати: податок з доходів фізичних осіб 
18%, військовий збір 1,5%, 
профспілковий внесок1%.
(Учні записують рішення в зошит, 
правильність виконання перевіряє 
вчитель)

8. “Підсумки”.



Результати впровадження урока-гри
“Економіка - це цікаво”

• Розвиток креативності та критичного 
мислення учнів при вирішенні економічних 
проблем; 

• удосконалення комунікативних навичок;
• посилення навичок опрацювання 

інформації;
• розвиток навичок кооперації.



Конкурс “Розв’яжи ребус”
Ребуси можна 
використовувати в 
теоретичному та 
практичному навчанні під 
час різних видів діяльності 
учнів, а саме:

• для проведення 
нетрадиційних занять;

• під час організації 
групових та 
індивідуальних 
практичних робіт;

• для організації 
самостійних робіт 
пошукового типу;

• під час проведення різних 
позаурочних заходів.



Скріншоти відповідей учнів на 
завдання “Розв’яжи ребус”

****** <**********@gmail.com>
пн, 10 дек. 2018 г., 10:00
кому: я

Відповідь：майно, марка.
Русаков Олександр, група 9/18, Субота
Костянтин 9/18.

Ребусы
Входящие
Виталий Витальевич <********@gmail.com>
чт, 13 дек. 2018 г., 14:12
кому: я

1) Квота
2) Націнка
3) Ноу-хау
Віталій -17/18

Відповіді
Входящие
x
PozZzItivBoyღ I Games 

I <*******@gmail.com>
пн, 10 дек. 2018 г., 12:45
кому: я
2.Ризик, 1.Дохід, 4.Каса, 8.Сировина, 

5.Ноу-хау?,3.Марка. 
13.Ринок, 21.Потреба



“Розв’яжи ребус”

3 = Р

Ребус 1 

Ребус 2



Збірник завдань для 
застосування вчителями та 

викладачами при проведенні 
практичних занять з економіки зі 

здібними та обдарованими 
учнями.

До збірника включені тести, 
задачі, дискусійні питання, 

економічні ситуації,  економічні 
кросворди, економічні ребуси, 
цікаві факти з історії економіки. 

Застосування завдань 
“Розв’яжи ребус”



Розгадування ребусів сприяли 
розвитку:

• комп’ютерних навичок;
• вміння працювати з інформацією;
• навичок вирішення проблемних 

ситуацій;
• навички кооперації;
• креативності та кмітливості, мислення.



Фронтальні методи:
• мозковий штурм;
• мозаїка;
• велике коло;
• аналіз проблеми;
• незакінчене речення.

Взаємодія вчитель-учень





Урок за темою: 
“Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші 

у функціонуванні економіки”

• Завдання:
• сформувати поняття про ринковий попит і пропозицію, розглянути 

криві індивідуального попиту і пропозиції; показати вплив різних 
чинників на величину попиту і пропозиції;

• показати, як і для чого використовують показник еластичності попиту;
• розвивати логічне мислення, вміння аналізувати факти і показники, 

робити економічні висновки;
• формувати навички графічного аналізу величини попиту і пропозиції, 

розв’язувати задачі та аналізувати події, що відбуваються на ринку;
• спонукати до формування економічних компетенцій, виховувати 

творчу ініціативу.



Робочі листи
на тему “Попит. пропонування, ринкова ціна та гроші у 

функціонуванні економіки”



Використано фронтальний метод 
“Аналіз проблеми”

• Сформовані економічні компетенції;
• промотивований прояв творчої ініціативи;
• розвинене вміння засовувати причинно-

наслідкові зв’язки, аналізувати та 
синтезувати інформацію;

• удосконалені комунікативні навички, 
вміння знаходити компромісні рішення. 



Запитання на уроці
(eлементи методу “Мозковий штурм”)

• На Вашому підприємстві плинність кадрів, значна кількість 
кваліфікованих працівників звільняється. Запропонувати 
декілька заходів для  вирішення проблеми.

• Чи завжди монополіст зацікавлений у виробництві меншої 
кількості продукції і продажу її за високою ціною? Навести 
приклади.

• Чи доцільно вважати, що шкільна реформа підвищить якість 
робочої сили?

• Чи платити податки, якщо країна не здатна їх правильно 
розподілити?



Завдання уроку
(елемент фронтального методу “Мозаїка”)

Група 1
Уявіть, що ваш друг хоче відкрити невеличке кафе і 
просить вашої поради щодо організаційної форми 
майбутнього бізнесу.  Наведіть щонайбільше аргументів на 
користь того, що найоптимальнішою організаційною 
формою в даному випадку є одноосібне володіння.

Група 2
Найкраще в даній ситуації організувати партнерство, 
наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю.



Перегляд відеосюжетів, новин, 
актуальної економічної 
інформації та інше
(фронтальні методи “Аналіз проблеми”,  
“Незакінчене речення” та “Мікрофон”).



Фронтальний метод “Велике коло”
Урок-екскурсія

«Успішне працевлаштування: 
лайфхаки Державної служби
зайнятості Шевченківського

району м. Запоріжжя»



Структура уроку-екскурсії

1. Трудові ресурси. Зайнятість 
населення. Міграція 
населення. Ринок праці.

2. Служба зайнятості в Україні: 
структура та основні функції.

3. Основні поради учням з 
формування резюме та 
проходження співбесід з 
роботодавцем.

4. Приклади успішних людей.
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Електрогазозварник

слюсар-інструментальник

слюсар-складальник двигунів

слюсар з механоскладальних робіт

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

верстатник широкого профілю

контролер верстатних та слюсарних робіт (верстатні роботи)

оператор верстатів з програмним керуванням

токар

Склад зареєстрованих безробітних та вакансій 
за деякими професіями

Кількість вакансій, одиниць Чисельність безробітних, осіб



Результати уроку-екскурсії

• Розкриті можливості працевлаштування  учнів на 
національному ринку праці відповідно до 
здобутої професійної освіти;

• надана консультація щодо формування резюме 
та проходження співбесід з роботодавцем; 

• налагоджена комунікація служби зайнятості з 
потенційними робітниками;

• сформоване позитивне бачення майбутнього в 
учнів.



Висновки
• Розкрита суть інтерактивного навчання на 

практиці.
• Продемонстроване впровадження 

інтерактивних методів на уроках економіки.
• Показані доцільність та результативність 

вибору інтерактивних методів навчання.
• Сформовані навички “5-К”.



Дякую за увагу!
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