ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ З МЕТОДИКОЮ
НАВЧАННЯ
Викладач: к. пед. наук, доцент кафедри технологічної освіти, Симонович Н.В.
Кількість кредитів – 7.
Семестр – 6,7.
Анотація дисципліни
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Основи економіки
та менеджменту з методикою навчання» складена відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки спеціальності 014.10 Середня освіта. Трудове
навчання та технології.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи економіки та
менеджменту з методикою навчання» є теоретико-методичні засади викладання
основ економіки та менеджменту у закладах загальної середньої освіти.
Мета дисципліни: є забезпечення майбутніх учителів трудового навчання
та технологій знаннями, вміннями та навичками з організації і проведення
занять із основ економіки та менеджменту згідно до вимог Державного
стандарту базової середньої освіти (Освітня галузь «Технології») у закладах
загальної середньої освіти.












Основними завданнями навчальної дисципліни є:
розкриття сутності сучасних методів проведення досліджень в області
економіки;
формування здатності продемонструвати розуміння впливу економічних
процесів на суспільний розвиток;
оволодіння майбутніми вчителями трудового навчання та технологій
уміннями аргументувати вибір методів вирішення економічних ситуацій,
критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення;
уміння застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших
дисциплін під час розв’язання теоретичних та прикладних задач з
економіки;
здатність приймати обґрунтовані рішення щодо забезпечення розкриття
змісту шкільних дисциплін «Економіка» та «Основи менеджменту» у
структурі системи технологічної підготовки учнів загальноосвітніх
навчальних закладів;
оволодіння майбутніми вчителями трудового навчання та технологій
теоретичними і методичними знаннями і вміннями створення умов для
самореалізації, розвитку підприємливості та професійного самовизначення
кожного учня при вивченні дисциплін « Економіка» та «Основи
менеджменту»;
засвоєння шляхів оволодіння вмінням оцінювати власні результати
предметно-перетворювальної діяльності та рівня сформованості ключових і
предметних компетентностей в процесі технологічної підготовки школярів
при вивченні дисциплін «Економіка» та «Основи менеджменту»;
здійснення зв’язків дисциплін «Економіка» та «Основи менеджменту» з

основами наук, інтеграція знань учнів про організацію економічної
діяльності;
 визначення змісту роботи вчителя з організації, планування і матеріальнонавчального забезпечення
дисциплін
«Економіка» та «Основи
менеджменту»;
 підготовка і розробка необхідної навчально-методичної документації для
вчителя технологій при вивченні дисциплін «Економіка» та «Основи
менеджменту».
Очікувані результати навчання
В процесі вивчення дисципліни студенти повинні знати:

загальні засади економічної теорії та теорії менеджменту;

зміст і роль товарно-грошових та ринкових відносин в
економічному розвитку суспільства;

механізм функціонування підприємств в умовах ринкових відносин;

принципи та методи організації, ведення та управління власним
бізнесом;

теоретичні підходи до аналізу зовнішнього та внутрішнього
підприємницького середовища;

прогресивні методи планування та організації бізнесу;

показники оцінки результатів економічної діяльності;

предмет, мету, завдання і зміст дисциплін «Економіка» та «Основи
менеджменту» і побудову програм з цих дисциплін;

форми і методи вивчення дисциплін «Економіка» та «Основи
менеджменту»;

навчальне, методичне і матеріальне забезпечення процесу вивчення
цих дисциплін;

завдання і зміст перспективного і поточного планування занять з
даних дисциплін;

особливості проведення занять і тематичного та підсумкового
контролю й оцінювання знань і вмінь учнів з дисциплін «Економіка» та
«Основи менеджменту».

вміти:

здійснювати аналіз соціально-економічних процесів у суспільстві;

самостійно досліджувати і давати оцінку економічним явищам на
макро- та мікрорівнях;

здійснювати оцінку ефективності діяльності фірми на основі
економічних показників;

проводити аналіз використання ресурсів;

вишукувати резерви підвищення ефективності діяльності
підприємства;

розробляти і складати календарно-тематичні плани занять з
дисциплін «Економіка» та «Основи менеджменту» на основі аналізу
відповідних програм і літературних джерел;

підбирати оптимальні методи, прийоми і засоби навчання та
розробляти наочність і засоби діагностики знань і вмінь учнів до занять з

вказаних дисциплін;

розробляти і складати плани-конспекти занять з
«Економіка» та «Основи менеджменту»;

конструювати навчальний процес з урахуванням
дидактичної ситуації та психологічних механізмів засвоєння знань;

проводити самостійно уроки, володіти різними
прийомами і формами організації навчання в загальноосвітніх
закладах.

дисциплін
конкретної
методами,
навчальних

Вид контролю: 6 семестр – залік, 7 семестр – екзамен.
З робочою програмою навчальної дисципліни можна ознайомитись на
кафедрі технологічної освіти.
Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем – Вт. 13:0014:20.
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем – Ср.
18.00-20.00.
E-mail викладача: simaneta@ukr.net

