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ТИЖДЕНЬ ЕКОНОМІКИ У ВЕЛИКОМОСТІВСЬКОМУ НВК 

     Економічне виховання - організована педагогічна діяльність спрямована на 
формування економічної культури учнів. 

     Основна мета економічної освіти - формування економічного мислення.  

     Особлива актуальність економічного виховання зумовлена тим, що кожна 
людина стикається з проблемами економіки у професійній діяльності і в особистому 
житті. Школяр як майбутній працівник має оволодіти такими економічними 
навичками: планування і організації своєї праці; виконання професійних обов'язків, 
трудових завдань згідно зі встановленими економічними та іншими нормативами; 
оцінки результатів своєї праці за відповідними критеріями; пошуку шляхів 
підвищення ефективності своєї праці; вдосконалення виробництва в галузі своєї 
професійної діяльності. 

      У Великомостівському НВК важливу роль вчителі економіки надають 
економічному вихованню. Економіку в даній школі вивчають із п’ятого класу. З 10 – 
13 березня проходив тиждень економіки, який проводився вчителями  Біловус О.М. 
та Волощук М.П. Кожний день був насичений цікавими та повчальними заходами. 
Так, між учнями шостих класів проводилася ділова гра «Влаштування на роботу». 
По класах проводились просвітницькі хвилинки, конкурс стінгазет. У восьмих 
класах учні мали можливість переглянути відео на тему: «Податки», а десяті -  
«Захист прав споживачів». В одинадцятих класах було проведено конференцію 
«Недержавне пенсійне забезпечення». Учениця одинадцятого класу Антонюк Іванна 
презентувала роботу перед своїми однокласниками, яку попередньо представляла в 
області. Дана робота була відзначена однією із найкращих, яка є актуальною на 
даний час. 

    

 



    Особливу увагу учнів привернула ярмарка - акція власних виробів. Вихованці 

школи своїми руками виробляли сувеніри із полімерної глини, пекли тістечка, 

виготовляли цукерки, збирали березовий сік, виробляли прикраси з бісеру, 

виготовляли закладки для книжок. До цієї акції з великим бажанням долучились 

школярі початкових класів і навіть першокласники. 

    Слід відмітити, що ярмарка-акція була при- свячена збору коштів на лікування 

учня 9 –В класу Андрія Яворського.  Хлопець важко хворий і потребує значних 

коштів на лікування. 

    Цей захід показав, що учні не байдужі до чужого горя, їм притаманні такі 

моральні якості як: співчуття, милосердя, доброзичливість, соціальні почуття,  

колективізм.  

    Отже, економічна культура передбачає  у школярів формування певних 

моральних та ділових якостей необхідних для їх майбутньої трудової діяльності: 

суспільної активності, підприємливості, ініціативності, господарського, бережливого 

ставлення до суспільного добра, раціоналізаторських здібностей, відповідальності, 

прагнення до рентабельності, оновлення технологічних процесів і обладнання, 

продуктивності праці, високої якості продукції, особистого успіху й добробуту. 

 

                                                    Вчитель економіки  Оксана Біловус 
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