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Формування, становлення та реалізація профільних інтересів здобувачів 

освіти як необхідний процес на шляху до самореалізації та успіху 
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Роль економічної освіти у формуванні 

підприємницької компетентності ліцеїстів 

 

Оновлення шкільної економічної освіти на сучасному етапі 

трансформаційних змін у суспільстві та економіці України та Євросоюзу, у світі 

стало дуже актуальною проблемою. Зміни в суспільстві породжують новий запит 

на економічні знання як у старшокласників, так і у молоді, у дорослого населення. 

Такий значний запит обумовлений тим, що сьогодні економічна освіта стає 

чинником адаптаційних процесів в сучасної особистості та формування 

підприємницької компетентності. 

Формування здатності до підприємливості створить умови для забезпечення 

економічними знаннями, уміннями, навичками, що є особливо важливими для 

побудови особистісного життєвого простору, забезпечить головними необхідними 

компетентностями для індивідуального обирання професії та сучасного 

усвідомленого ставлення особистості в трансформуючих умовах ринкової 

економіки, успішної побудови кар’єри в майбутньому і розвитку успішного 

підприємництва. 
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Серед 10-ти ключових компетентностей Нової української школи 

підприємницька компетентність визначена як відчуття ініціативи та 

підприємливість. 

Підприємницька компетентність – це важлива ключова якість сучасної 

особистості, вона необхідна для її становлення, професійного і життєвого успіху. 

В основі підприємницької компетентності лежать: 

- основні знання, навички та ставлення; 

- знання та вміння виявляти можливості для особистої, професійної та 

підприємницької діяльності; 

- усвідомлення, як потрібно працювати в умовах економіки, можливостей та 

викликів, а також бути готовим до викликів роботодавця та підприємства; 

- обізнаність щодо етичної позиції підприємства і того, як воно сприяє 

розвитку добробуту. 

Отже, підприємницька компетентність – це необхідна якість сучасного учня, 

людини, яка потрібна в сучасних умовах ринкового суспільства, сучасної 

економіки, суспільних викликів, та швидкій інтеграції в європейський суспільний 

простір. Методи формування підприємницької компетентності є інноваційною 

основою, розробленою педагогами та роботодавцями. Це створює алгоритм 

формування в учнів  підприємницької компетентності впродовж життя. 

Формування підприємницької компетентності залежить від участі учня в активній 

діяльності, конструктивному спілкуванні. 

До ліцею приходять здобувачі освіти які, ми сподіваємося, вже визначились з 

майбутньою професією. Але це ще несвідомий вибір і багато не всі з них мають 

нахили та здібності до обраної професії. Тому у 8-9 класах ліцею (до профільне 

навчання) виокремлюють чотири основні напрями роботи з учнями: 

- профдіагностику; 

- профконсультаційну роботу; 

- роботу з батьками; 

- підготовку до свідомого вибору профілю в процесі навчання. 

Перші три пункти стосуються переважно роботи психолога і кураторів, 

останній – вчителів-предметників. 

Наш педагогічний колектив має на меті якомога більше знайомити ліцеїстів з 

економічними професіями. Важливо, щоб учень приходив до 10-го класу ліцею 

впевнений у правильному виборі своєї професії. 

Для цього практичний психолог проводить діагностику, психологічні 

тренінги, профконсультаційну роботу. Куратори проводять класні години, 

присвячені вибору майбутньої професії, зустрічі з колишніми випускниками, що 

стали студентами та фахівцями, а також проводять батьківські збори, присвячені 

специфіці профільного навчання в ліцеї. 
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До навчального плану ліцею для 8-9 класів входять факультативи «Основи 

споживчих знань», «Основи оподаткування», «Уроки для сталого розвитку». Під 

час літньої навчальної практики фахівці знайомлять ліцеїстів з основами 

економічних професій. 

Приходячи в 10-й клас, здобувач освіти вже зробив свідомий вибір, 

ознайомлений із професіями, які він може обрати після закінчення закладу вищої 

освіти економічного спрямування.  

До навчального плану ліцею для 10-11 класів введено спеціальні курси – 

курси профільного доповнення, які доповнюють, поглиблюють, розширюють 

зміст профільного предмету «економіка»: «Фінансова грамотність», «Основи 

мікроекономіки», «Основи макроекономіки», «Основи підприємницької 

діяльності», «Основи оподаткування підприємницької діяльності», «Основи 

менеджменту та маркетингу», «Мій екологічний вибір». 

Функції спецкурсів полягають у вивченні ключових проблем сучасності в 

обраній галузі економічних знань, засвоєнні профільного предмету на належному 

рівні за рахунок додаткового змісту спецкурсів, орієнтації діяльнісний аспект 

змісту, дослідницько-проективну діяльність, підтримання пізнавальних інтересів, 

ознайомлення з основами майбутньої професії. Спецкурси допомагають критично 

оцінювати свої можливості щодо правильності професійного вибору, сприяють 

майбутньому становленню в професії або відмови від неї. 

Старшокласники ліцею мають можливість випробувати себе в різноманітних 

конкурсах та олімпіадах з економіки, написанні проектів та дослідницько-

експериментальних робіт, розробці власних бізнес ідей. 
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Ліцеїсті в різні роки брали участь та перемагали в конкурсах: 

- Обласний турнір економістів; 

- Обласний конкурс «Дніпропетровщина – регіон лідер»; 

- Обласний конкурс з фінансової грамотності; 

- Нобелівський турнір юних економістів; 

- Міський турнір «Юні економісти»; 

- Міський та Всеукраїнський турнір «Юні фінансисти»; 

- Інтелектуальна гра «Фінансові бої»; 

- Дніпропетровський регіональний конкурс школярів з економіки; 

- Молодь тестує якість; 

- Бюджет очима дитини; 

- Моя ідея успішного бізнесу; 

- Міжнародний дебатний турнір «Dnipro Open»; 

- Міжнародний дебатний турнір «Бердянський ринг»; 

- Міський дебатний турнір «Дніпропетровський ринг»; 

- Всеукраїнський чемпіонат з бізнес-моделювання; 

- Всеукраїнський конкурс відео кліпів «skool.tv.com» з фінансової 

грамотності; 

- Національний проект «Моя кар’єра в Україні» (конкурс ессе) 

Лише профільне навчання створює можливості для найбільш повного 

розвитку дитини відповідно до її сутності. Це не тільки має велике гуманістичне 

значення, а й є потужним важелем прогресу суспільства в умовах переходу країни 
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до науково-інформаційних технологій, де успіх визначатиметься розвиненістю 

особистості та її максимальною самореалізацією. 

Таким чином, профільність навчання у старшій школі є благом як для 

дитини, її діяльності у майбутньому дорослому житті, так і держави та 

суспільства, які в результаті отримають ефективного працівника, що найбільш 

повно реалізує себе відповідно до своїх здібностей. Тобто буде жити і діяти у 

гармонійному, цілісному життєвимірі. 

 

 

 

10 ключових компетентностей  

нової української школи 
1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння 

усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та 

погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування 

мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний 

спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний 

час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування. 

2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене 

іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, 

почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у 

широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької 

діяльності та міжкультурного спілкування. 
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3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та 

геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах 

діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних 

моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем. 

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння 

природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній 

діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, 

формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати 

результати. 

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас 

критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для 

створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному 

просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи 

програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки 

в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське 

право, інтелектуальна власність тощо). 

6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння 

нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу 

(власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та 

інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх 

досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні 

результати навчання, навчатися впродовж життя. 

7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які 

потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на 

роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати 

конфлікти, досягати компромісів. 

8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх 

у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і 

розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику. 

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, 

формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за 

допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної 

національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до 

розмаїття культурного вираження інших. 

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально 

користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення 

ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання 

дотримуватися здорового способу життя. 


