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PROFESSIONAL COMPETENCIES OF A TEACHER OF 

ECONOMICS 

The proceedings give prominence to the issue as concerns the demands 

regarding economics teacher professional competencies which correspond 

to modern Ukrainian economy and society challenges. 

Реформування економіки України передбачає модернізацію вик-

ладання економіки, зміни економічного мислення та економічної пове-

дінки. Не викликає сумнівів, що економічна освіта – важлива умова 

досягнення сталого економічного розвитку, фактор розбудови націона-

льної економіки з господарюючими суб’єктами, здатними усвідомлю-

вати причини, наслідки і функціональні зв’язків економічних явищ.  

На жаль, в Україні зміни в економічному устрої та особливості 
формування нової суспільної свідомості зумовили низку проблем у 

економічній освіті. На нашу думку, основними є такі: відірваність еко-

номічної освіти від реальних потреб економічної дійсності; сформова-
на суспільством думка щодо непрестижності професії вчителя взагалі 
й вчителя економіки, зокрема; низький рівень заробітної плати вчителя 

порівняно з працівниками, зайнятими в інших сферах української еко-

номіки, та в освітній сфері – в інших європейських країнах; низький 

рівень забезпеченості навчального процесу матеріально-технічною 
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базою, особливо, у школах поза великими містами; недооцінка значення 

загальної економічної освіти у формуванні компетентностей пересіч-

них громадян; наявність корупції у закладах освіти тощо. Зазначені 
проблеми не дозволяють виявити весь позитивний суспільний потенціал 

економічної освіти та впливають на її якість. 

Якість економічної освіти, з однієї сторони, відображає стан та 

результативність всієї системи освіти, її відповідність потребам та 
очікуванням різних верств населення [4, с. 216]. З іншої сторони ця 

якість є віддзеркаленням тих компетентностей і відповідальності, які 
формують здатність вчителів економіки здійснювати професійну 

діяльність відповідно до вимог сучасної економіки [2, с. 44]. 

Найважливішою складовою якості економічної освіти у будь-

якій країні стає якість педагогічних кадрів. А рівень професійної ком-

петентності цих кадрів – необхідна умова ефективної навчальної діяль-

ності. Згідно Концепції нової української школи, компетентність являє 
собою динамічну комбінацію знань, способів мислення, поглядів, цін-

ностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, які визначають здат-
ність особи успішно здійснювати професійну та/або подальшу навчал-

ьну діяльність [3, с. 12].  

Професійна компетентність розглядається як сукупність якостей 

особистості, необхідних для здійснення трудових функцій відповідно 

до вимог певної кваліфікації [1, с. 13]. Професійна компетентність вчи-

теля економіки охоплює ціннісні орієнтири, фахові і функціональні 
знання, вміння, навички та особистісні якості, які спрямовані на досяг-
нення ефективного результату в процесі навчання економіки у закла-

дах середньої освіти. 

В умовах перманентної економічної кризи та періодичних спроб 

реформування української економіки вимоги до шкільного вчителя 

економіки постійно зростають. Найбільш актуальними вимогами, на 

наш погляд, є такі:  
– рівень теоретичної фахової підготовки та педагогічні навички 

та вміння мають бути такими, щоб зрозуміло для школярів пов’язувати 

теоретичні ідеї з економічною практикою; 

– вміння знаходити, використовувати та синтезувати сучасну 

економічну інформацію з різноманітних джерел; 

– володіння цифровими технологіями, новими інтерактивними 

методиками навчання та техніками в навчальному процесі; 
– громадянська позиція та громадянська активність, усвідом-

лення вчителем своєї належності до певної професійної спільноти, 

знання власних прав та обов’язків; 

– вміння використовувати у навчальній діяльності математичний 

апарат, знання вітчизняної та світової історії, культури, географії тощо; 
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– використання сучасних методик контролю та оцінювання 

знань, вмінь, навичок, ставлень та компетентностей учнів закладів се-

редньої освіти; 

– нагромадження внутрішніх ресурсів, необхідних для побудови 

ефективної комунікації в навчальному процесі шляхом встановлення 

та підтримки контактів, партнерської взаємодії та досягнення порозу-

міння з учнями та батьками; 

– схильність до самоосвіти і саморозвитку, перманентного 

підвищення кваліфікації, здобуття нових знань, вмінь та до впровад-

ження набутого досвіду в навчальному процесі; 
– сповідування моральних цінностей, що мають реалізуватись в 

економічній сфері, та їх імплементація в свідомість молодого покоління. 
Сформульовані вимоги до вчителя економіки безпосередньо 

пов’язані з тими його професійними компетентностями, які 
відповідають стану, у якому знаходиться українська економіка та 

суспільство. 
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