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Аннотация 
Светлана Билоус, Леся Иванчук 

Особенности организации обучения детей с особыми образовательными потребностями в 
общеобразовательных учебных заведениях 

В статье освещены организационно-методические основы обеспечения права на образование детей с особыми 
образовательными потребностями, актуальные проблемы организации их обучения в общеобразовательных 
учебных заведениях. Отмечена необходимость аргументированного, взвешенного внедрения целесообразного 
выбора форм обучения этих детей в общеобразовательных школах. Сосредоточено внимание на особенностях 
организации инклюзивной, индивидуальной, интегрированной форм обучения. Указанны факторы эффективной 
их организации для достижения образовательных целей. Обоснована необходимость создания благоприятной 
специальной среды, специфика организации, содержания методов обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями. Отдельное внимание уделяется проблемам психолого-педагогического сопровождения таких 
детей в общеобразовательном учреждении, включение педагогов в учебно-воспитательный процесс детей с 
особыми образовательными потребностями, их подготовке для организации коррекционного образовательного 
процесса. Отмечено важность привлечения семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. 

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, формы обучения, учебная программа, 
инклюзивное, индивидуальное, интегрированное обучение, коррекционно-реабилитационная работа. 

Summary 
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Features of Organization of Children with Special Educational Needs Teaching in Secondary Schools 
The article highlights the organizational and methodological principles to ensure the right for education for children 

with special educational needs, current problems of their education in comprehensive secondary institutions. The need for a 
well-considered implementation of relevant teaching methods for special education in comprehensive schools is mentioned 
in the article. It emphasizes the features of an inclusive, individualized and integrated teaching. The factors of efficient 
teaching structuring to achieve educational goals are pointed out. The article proves the necessity of positive environment 
creating, the structure specificity, the methodological content of teaching and raising children with disabilities. There is a 
special focus on the problems of psycho-pedagogical support of those children in secondary schools, teachers involving in the 
education of children with special educational needs, their training for correctional process of education. The importance of 
attracting families to participate in the educational process is mentioned. 
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Особливості сучасного стану системи економічної освіти в Україні 

 
Стаття присвячена вивченню проблеми сучасного стану, чинників популярності та 

перспектив розвитку вищої економічної освіти в Україні. Проаналізовані погляди вітчизняних 
науковців щодо проблеми розвитку системи економічної освіти в сучасній Україні. На основі 
аналізу вітчизняної теоретичної літератури визначено терміни «система економічної освіти», 
«економіка». Акцентовано увагу на стратегічні пріоритети національної системи економічної 
освіти. Визначені негативні риси, притаманні сучасній українській системі економічної освіти. 
Висвітлена програма для поліпшення сучасного стану економічної освіти в Україні. Наведені 
погляди сучасних вчених-економістів щодо стратегічних пріоритетів національної системи 
економічної освіти. Висвітлено стан сучасної економічної освіти в Україні, зумовлений 
необхідністю переходу до нових засад формування та розвитку економічних знань, що базуються 
на духовно-моральних та історико-культурних традиціях українського суспільства. Зʼясовано, що 
економічна освіта орієнтована на поглиблений аналіз економічних процесів, які сприяють 
формуванню основ соціально орієнтованої економіки. Визначено, що освіта є рушійною силою, яка 
змінює суспільство, а економічна освіта – важливий чинник соціально-економічного розвитку 
держави. 

Ключові слова: система економічної освіти України, вища освіта, підготовка, вчені-
економісти. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді… Інтеграційні процеси в системі вищої освіти 
України, зокрема і економічної, у єдиний європейський освітній простір вимагають постійного 
пошуку інноваційних напрямів вдосконалення вітчизняної системи освіти, які дозволять підвищити 
якість освітніх послуг, модернізації змісту освіти і організації її відповідно до світових тенденцій і 
вимог ринку праці, забезпечення безперервності освіти та навчання протягом усього життя, 
розвиток державно-громадської моделі управління. Освіта є однією із рушійних сил, що змінюють 
суспільство, а ґрунтовна економічна освіта – це передумова соціально-економічного розвитку 
держави. 

Аналіз досліджень і публікацій… Значний теоретичний і практичний інтерес для дослідження 
обраної проблеми викликають праці А. Бурої, А. Немченко, Р. Олексенко, В. Павловської та ін.  

Формулювання цілей статті… Мета статті – аналіз ролі системи економічної освіти та її 
ефективності в освітній галузі України.  

Виклад основного матеріалу… У звʼязку із глобалізаційними, трансформаційними, 
інтеграційними процесами та реформуванням вітчизняних вимог до економічної підготовки 
майбутніх спеціалістів змінюються вимоги та вимагається впровадження ефективних освітніх 
технологій як у викладанні методології ринкової економіки, так і у викладанні суто прикладних 
питань економіки. В Україні чітко визначений орієнтир на входження у світовий освітній простір, 
тому динамічне здійснення модернізації організаційно-економічної освіти дозволить підготувати 
майбутніх фахівців, які своєю профільною професійною підготовкою будуть відповідати вимогам 
часу [3, с.35]. 

В. Компанієць у своєму дослідженні зазначає, що економіка – це не просто виробництво, 
розподіл, використання благ, а це, передусім, відносини між людьми – агентами економічної 
діяльності з приводу виробництва чи розподілу. А основою людських відносин є мораль. Тому, коли 
в суспільстві відбувається криза моралі, коли метою економічної діяльності стають нажива та гроші, 
криза неминуча. Знання без їх духовно-морального наповнення, без міцного фундаменту духовно-
моральних цінностей, сформованих у тому числі в системі освіти, здатні в даний час зруйнувати як 
саме суспільство, так і реальну економіку. Рівень освіти є стабільним чинником соціально-
економічного розвитку, тільки якщо система освіти, через яку вони потрапляють до суспільства, 
збудована в духовно-моральних координатах.  

Закордонні вчені вважають, що сучасна економічна освіта знаходиться у кризовому стані з 
причин відторгнення економічної теорії від моралі та потреб людини, перетворення економічної 
діяльності з засобу на мету життя. Економічна система освіти, сформована в східнословʼянській 
цивілізації, спочатку була заснована на основі духовно-морального, соціокультурного та 
антропологічного підходів. Основні проблеми вищої освіти і головна причина кризи освіти – втрата 
її цивілізаційної ідентичності і передбачає орієнтацію на всебічний розвиток особистості без шкоди 
для будь-якої складової людської природи, розвиток всіх сил душі, опору на фундаментальність, 
системність, культуру, змістовність, консервативність, стабільність, традиційність, творчість та 
перехід до технократичного підходу, сформованого у західній цивілізації. Реформування системи 
вищої економічної освіти відбувається одночасно і у провідних країнах світу, що робить освітній 
простір непередбачуваним і часто не відповідає потребам реального ринку праці конкретних 
держав. Людський капітал у процесі його накопичення вимагає суттєвих економічних 
затрат [6, с.140].  

Сучасна система вищої економічної освіти є необхідною умовою формування особистісних та 
професійних компетенцій людини, необхідних для всебічної самореалізації в умовах 
глобалізаційних інформаційно-інноваційних тенденцій. При цьому, така освіта має носити не 
тільки вузькоспеціалізований, але й загальносвітоглядний, особистісно-формувальний характер. В 
умовах глобалізації виникає потреба у переосмисленні та теоретико-методологічному обґрунтуванні 
процесу підготовки майбутніх фахівців, зокрема, економічного профілю [4].  

У концепції розвитку економічної освіти зазначається, що економічна освіта на сучасному етапі 
розвитку нашої держави визначається завданнями переходу до демократичної і правової держави, 
ринкової економіки, необхідності її наближення до світових тенденцій економічного і суспільного 
розвитку. Розвиток освіти відбувається в контексті загального процесу трансформації різних сторін 
суспільного життя, у тісному взаємозвʼязку з перебудовою в інших сферах, одночасно виступаючи 
для них джерелом забезпечення необхідним кадровим ресурсом. До головних компонентів 
економічної освіти відносяться зміст та організаційно-освітні технології забезпечення. Економічна 
освіта охоплює комплекс соціально-економічних знань, умінь і навичок для забезпечення розвитку 
економічної культури і свідомості як особи, так і суспільства загалом. Головною парадигмою 
економічної освіти є розуміння того, що розвиток економічної сфери суспільства значною мірою 
зумовлений характером життєдіяльності людини, її світоглядом, соціально відповідальною 
поведінкою. Економічна освіта в Україні охоплює чотири блоки дисциплін, які формують сучасний 
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світогляд і зумовлюють потребу в постійному оновленні соціально-економічних знань, умінь, 
навичок: загальноосвітній, фундаментальний, інноваційно-практичний і блок дисциплін 
спеціальної підготовки. Навчальні дисципліни, забезпечують комплексне багатоаспектне вивчення 
закономірностей економічної сфери суспільства [7]. 

Провівши аналіз сучасного стану економічної освіти в нашій країні, можна відзначити, що 
економічні спеціальності на сьогодні надзвичайно популярні серед абітурієнтів. Упродовж останніх 
десятиліть зберігається ознака престижності економічних професій серед інших спеціальностей 
вищих закладів освіти України. Так, у рейтингу найкращого вищого навчального закладу України 
за економічними спеціальностями є Київський національний університет ім. Шевченка. Там 
готують тільки кращих спеціалістів за різними напрямами, стверджують експерти. Нещодавно 
проект «Євроосвіта» знову включив Київський національний університет ім. Шевченка в першу 
трійку рейтингу вищих навчальних закладів України. Працедавці, за даними соціологів, також 
вважають його передовим [9]. 

Престижність вищої економічної освіти в Україні в порівнянні з іншими спеціальностями 
характеризується такими чинниками: в Україні зросла потреба у фахівцях-економістах та 
управлінцях, які володіють новими методами господарювання та управління; зміна в структурі 
галузей промисловості України, зменшення кількості виробничих підприємств та збільшення 
кількості підприємств невиробничого профілю в сфері торгівлі, громадського харчування, побутових 
послуг, розваг та інших створили нові робочі місця, де були потрібні фахівці саме економічного 
профілю. Створені в Україні умови для самостійного ведення приватного бізнесу, можливість 
зареєструвати власне підприємство та отримувати в десятки разів більшу заробітну плату, аніж на 
державних підприємствах, спонукала працівників йти на ризик заради отримання прибутків. Але 
працювати в ринкових умовах, виготовляти конкурентоспроможну продукцію або надавати послуги 
без знання економічних засад ведення бізнесу стало неможливим; отримавши диплом економіста 
майбутній фахівець мав змогу працювати як економістом, так і менеджером, фахівцем зі збуту, 
постачання, реклами, маркетингу та інших посад на підприємстві [8, с.204-205].  

Стан сучасної економічної освіти в Україні зумовлений необхідністю переходу до нових засад 
формування та розвитку економічних знань, які базуються на історико-культурних і духовно-
моральних традиціях українського народу, орієнтовані на поглиблений аналіз економічних 
процесів, що сприяють формуванню основ соціально орієнтованої економіки; формуванням сучасних 
економічних поглядів у майбутніх економістів, що сприятиме розвитку гуманізації та соціалізації 
суспільних процесів, національній самоідентифікації, спрямуванню економічної діяльності на 
підвищення рівня життя і добробуту українського народу; інтеграцією процесів навчання і 
виховання як складових освіти, що створюють духовно-моральні засади для формування сучасного 
світогляду фахівців економічного спрямування [7].  

Сучасні вчені-економісти важливим стратегічним пріоритетом національної системи 
економічної освіти визначають вироблення у широких мас населення сучасного розуміння 
економічно-підприємницьких цінностей. Економічна освіта студентів і не тільки економічного 
профілю повинна послідовно формувати у спеціалістів економічне мислення та свідомість, 
виховувати розумні потреби, розвивати здібності у певному виді діяльності, формувати вміння 
співвідносити свої потреби з матеріальними можливостями; виховувати бережливе ставлення до 
природи, свідоме ставлення до обраної професії в умовах інтеграційних процесів, що відбуваються у 
державі; озброювати спеціалістів теоретичними знаннями та практичними навичками щодо 
особливостей праці; формувати потреби здійснення економічного аналізу, бачення перспективи; 
вчити оволодівати основами наукової організації праці в умовах ринкових відносин; формувати у 
студентів бажання та потребу повсякденно поліпшувати результати своєї праці у навчальній та 
побутово-корисній діяльності, брати участь в економічному житті вищого навчального закладу, 
виховувати в собі якості бережливості, ініціативності, діловитості, дисциплінованості [5, с.381].  

Ми погоджуємось з поглядом А. Бурої, що актуальним для сучасної української системи 
економічної освіти є впровадження на всіх її рівнях практико-орієнтованої парадигми: «знання – 
уміння – навички – досвід діяльності – компетентність» [1]. Однак автор відзначає і негативні риси, 
притаманні українській системі економічної освіти: вузька професійна спеціалізація; аналіз 
закономірностей бізнесу та прогнозування його розвитку в більшості випадків спирається на 
математичні та статистичні методи, які вимагають від фахівців відповідних знань; економічна 
освіта досить часто вибирається в якості не базової, а другої вищої освіти. Водночас ми не можемо 
погодитись з тезою про те, що негативним є приділення значної уваги вивченню іноземних мов, так 
як, на нашу думку, значну роль у сучасній економіці відіграють світові економічні взаємозвʼязки, 
які без знання мов не відбудуться [1].  

В. Єфремов для поліпшення сучасного стану економічної освіти в Україні вважає за необхідне 
розробку і введення нової державної програми, яка б ураховувала досягнення світової економічної 
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думки та світовий досвід. Дана програма автора передбачає періодичне проведення 
загальнонаціонального конкурсу на кращий підручник з економічної теорії для економічних та 
неекономічних спеціальностей; встановлення державних премій за вагомі досягнення в економічній 
науці; створення Центру підготовки науковців вищого рівня для роботи в академічних економічних 
інститутах України; запровадження практики, коли посади навіть на нижчих щаблях державної 
вертикалі влади мають займати фахівці з економічною освітою; створення громадської організації 
вчених-економістів [2]. 

Висновки... Таким чином, система економічної освіти є специфічними освітніми послугами 
відносно інших нематеріальних послуг, тому що наслідки від споживання цих послуг є благом не 
тільки для індивіда, але і для економіки і суспільства в цілому. 
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Аннотация 
Екатерина Биницкая, Дмитрий Никитенко 

Особенности современного состояния системы экономического образования в Украине 
Статья посвящается изучению проблемы современного состояния, факторов популярности и 

перспектив развития высшего экономического образования в Украине. Проанализированы взгляды 
отечественных научных работников на проблему развития системы экономического образования в 
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современной Украине. На основе анализа отечественной теоретической литературы определены термины 
«система экономического образования», «экономика». Акцентировано внимание на стратегические 
приоритеты национальной системы экономического образования. Определенны отрицательные черты, 
присущие современной украинской системе экономического образования. Предложена программа улучшения 
современного состояния экономического образования в Украине. Наведены взгляды современных ученых-
экономистов относительно стратегических приоритетов национальной системы экономического 
образования. Отражено состояние современного экономического образования в Украине, которое 
предопределено необходимостью перехода к новым принципам формирования и развития экономических 
знаний, что базируются на духовно-моральных и историко-культурных традициях украинского общества. 
Выяснено, что экономическое образование ориентировано на углубленный анализ экономических процессов, 
которые способствуют формированию основ социально ориентированной экономики. Определенно, что 
образование является движущей силой, которая изменяет общество, а экономическое образование – важный 
фактор социально-экономического развития государства. 

Ключевые слова: система экономического образования Украины, высшее экономическое образование, 
подготовка, ученые-экономисты. 

Summary 
Kateryna Binytska, Dmytro Nikitenko 

Peculiarities of the Modern State of the System of Economic Education in Ukraine 
The article deals with the study of the problem of the modern state, factors of popularity and perspectives of 

development of higher economic education in Ukraine. The views of domestic scientific workers as for the problem of 
development of the system of economic education in modern Ukraine have been analyzed. On the basis of the analysis 
of domestic theoretical literature the terms, system of economic education, have been determined. The attention is 
accentuated on the strategic priorities of national system of economic education. Negative features, which are inherent 
in the modern Ukrainian system of economic education, have been determined. The program for improvement of the 
modern state of economic education in Ukraine has been elucidated. The views of the modern scientists-economists 
concerning strategic priorities of the national system of economic education have been offered. The state of modern 
economic education in Ukraine has been cleared up. It is stipulated by the necessity of transition to the new base of 
forming and development economic knowledge, which is grounded on spiritual-moral and historic-cultural traditions 
of Ukrainian society. It is clarified that economic education is oriented to the deepened analysis of economic processes, 
which assist forming of the bases of socially oriented economy. It is determined that education is the motive power, 
which changes society, and economic education – is an important factor of social-economic development of the state.  

Key words: system of economic education in Ukraine, higher economic education, preparation, scientists-
economists. 
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Навчання правознавства студентів неюридичних спеціальностей  
як предмет наукового дослідження 

 
Визначено специфіку методики навчання правознавства студентів неюридичних 

спеціальностей, охарактеризовано основні підходи до відбору методів, засобів та організаційних 
форм навчання правознавства, що відповідають його цілям і змісту. На основі компетентнісного 
підходу конкретизовано зміст поняття «методика навчання правознавства» та визначено її 
складові. Наголошено на важливості етапу цілепокладання у навчанні та визначено, що 
загальною метою навчання правознавства є формування у студентів правового досвіду, системи 
вмінь і навичок, зокрема й тих, що повʼязані з нормативним регулюванням майбутньої 
професійної діяльності. Зроблено висновки, що методика навчання правознавства є динамічною 
наукою, адже змінюється законодавство, розвивається юриспруденція, трансформується рівень 
правової культури суспільства. Сформульовано ключові критерії вибору методів навчання 
правознавства студентів неюридичних спеціальностей. 

Ключові слова: правознавство, навчання, методика, методи навчання. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді... Сьогодні можна констатувати, що світова 

спільнота прийшла до розуміння необхідності впровадження правового компонента в систему як 
середньої, так і вищої освіти. На міжнародному рівні, починаючи з 70-их рр. ХХ ст., були розроблені 
комплексні програми, що стосуються викладання правознавства та загальної просвітницької роботи 
з прав людини. Зокрема, йдеться про Міжнародний конгрес ЮНЕСКО з викладання прав людини 


