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8. АНАЛІТиКА

ЕФЕКТиВНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТи 
В ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

(на прикладі КПНЗ «Київська мала академія наук учнівської молоді»)

Метою статті є систематизація досвіду і перспек-
тив формування ефективної моделі розвитку еконо-
мічної освіти та науково-дослідної діяльності учнів-
ської молоді в позашкільних навчальних закладах 
України на прикладі КПНЗ «Київська Мала академія 
наук учнівської молоді».

Основними завданнями статті є:
– обґрунтування необхідності та значущості фор-

мування ефективних моделей розвитку економічної 
освіти та науково-дослідницької діяльності учнівської 
молоді в позашкільних навчальних закладах;

– систематизація компонентів і форм ефектив-
ної моделі розвитку економічної освіти та науково- 
дослідницької діяльності учнівської молоді в поза-
шкільному навчальному закладі.

Економічний напрям діяльності зі старшоклас-
никами в Київській МАН України бере початок від  
1992 року. У січні 2011 р. він виокремився в струк-
турний підрозділ – відділення економіки КПНЗ  
«Київська Мала академія наук учнівської молоді».  
За останні 25 років було проведено значну профе-
сійну діяльність з обдарованими старшокласниками 
столиці. Напрацьований досвід надав нам можливість 
систематизувати тенденції, здобутки та проблеми в 
науково-дослідній діяльності як з учнями, так з їхніми 
наставниками.

Професійною діяльністю відділення економіки є 
виявлення та підтримка здібних, обдарованих учнів, 
підвищення їхнього інтелектуального рівня і сприян-
ня професійному самовизначенню [1].
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Можна виокремити п’ять основних компонентів, 
у яких наявне розвивальне середовище для обдарова-
них учнів у відділенні економіки Київської МАН та 
представити їх у таблиці 1. Розглянемо кожен елемент 
детально.

 Таблиця 1 
Компоненти ефективної моделі розвитку 

економічної освіти у відділенні економіки КПНЗ 
«Київська Мала академія наук учнівської молоді» 

Компонент Форми реалізації
Розширення економічного 
світогляду та теорії науково- 
дослідної діяльності 
учнівської молоді за 
межами програми 
середньої освіти

Лекції, практичні заняття, 
індивідуальні, групові 
консультації для учнів та 
учителів

Організація виконання 
учнями індивідуальної 
наукової роботи еконо-
мічного спрямування

Консультації, 
настановча сесія

Створення умов для 
презентації учнями власних 
досягнень у науково-
дослідній діяльності 
в заходах районного, 
міського, всеукраїнського та 
міжнародного рівнів

Організація конкурсів- 
захистів науково-дослідних 
робіт економічного 
спрямування, наукових 
читань, науково-практичних 
конференцій, круглих 
столів тощо

Пошук партнерів і 
розвиток співпраці з ними в 
інтересах талановитих та 
обдарованих учнів

Проведення спільних 
заходів, підтримка 
спонсорів 

Видавнича діяльність 
для задоволення потреб 
цільової аудиторії

Інформаційне наповнення 
сайту, видання брошур, 
буклетів, друкування 
грамот, подяк, публікація 
наукових досліджень учнів

Першим компонентом ефективної моделі роз-
витку економічної освіти для обдарованих учнів  
7–11 класів у позашкільних навчальних закладах 
України є розширення економічного світогляду та  
теорії науково-дослідної діяльності за межами нав-
чальної програми середньої освіти.

У відділенні економіки Київської МАН України 
керівники здійснюють для учнів та вчителів столиці 
спеціалізовані лекційні, практичні та консультаційні 
заняття в контексті трьох секцій: 

1) економічної теорії та історії економічної думки;
2) мікроекономіки та макроекономіки;
3) фінансів, грошового обігу та кредиту.
Метою лекційних занять є підвищення рівня тео-

ретичних знань учнів та їхніх педагогічних керівників 
з основ науково-дослідної діяльності та економічної 
спеціалізації. Під час практичних занять у секціях 
відділення економіки старшокласники розв’язують 
цікаві завдання та ситуативні вправи, а також беруть 
активну участь у рольових і ділових іграх, екскурсіях 
(на вітчизняні та іноземні підприємства, до бібліотек 
та музеїв, на спеціалізовані виставки тощо) [3].

Упродовж 2016/2017 навчального року для учнів 
столиці безкоштовно було організовано такі екскурсії 
в межах практичних занять: 

– на XX Міжнародну виставку реклами, марке-
тингу та мас-медіа (REX–2016);

– на «Новий канал»;
– до представництва компанії «Делойт Україна»; 
– до Музею грошей Національного банку України;
– до ПАТ Швейної фабрики «Воронін»;
– до компаній «АШАН» та «Adidas Group».
Окрім цього, учні брали участь у V Міжнародній 

виставці-форумі з управління людськими ресурсами 
«Human Capital Forum» ІІ Форумі нової освіти, в іграх 
економічного спрямування «Брейн-ринг» і «Грошові 
потоки» тощо.

Також було проведено спеціалізовані тренінги 
і майстер-класи, зокрема, «Маркетингові ходи су-
пермаркетів», «Online shopping», «Реклама та PR», 
«Prezi-шоу», «ЗаGoogleмося», «Рекламна вітальня», 
лекцію «Економічні та екологічні аспекти діяльності 
банківської сфери» від працівників ПроКредит Бан-
ку, лекцію «Фінансова грамотність» від спеціалістів 
Platinum Bank.

У 2016/2017 навчальному році групові та індиві-
дуальні консультації учнів та їх наставників у відді-
ленні економіки співробітники проводили як стаціо-
нарно, так і в телефонному та електронному режимах 
за ініціативи цільової аудиторії.

Другим важливим компонентом розвитку еконо-
мічної освіти учнів у Київській МАН України є ор-
ганізація виконання ними індивідуальної наукової ро-
боти під керівництвом керівників секцій. Така вузька 
спеціалізація дає учням змогу зосередитися на певній 
галузі знань, конкретизувати коло наукових пошуків, 
а також отримати компетентний зворотний зв’язок, 
супровід і підтримку від відповідного фахівця.

Третім необхідним компонентом розвивального 
середовища для обдарованих учнів у позашкільних 
навчальних закладах ми вважаємо створення умов для 
презентації власних досягнень в науково-дослідній  
діяльності на заходах районного, міського, Всеукраїнсь- 
кого та Міжнародного рівнів. Важливою подією в цій 
галузі є проведення щорічного Всеукраїнського кон-
курсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів 
Малої академії наук України. Змагання такого висо-
кого рівня постає каталізатором перших авторських 
пошуків, відкриттів і професійних досягнень юних 
економістів за межами навчальної програми серед-
ньої освіти, надихає демонструвати власні здобутки 
громадськості, сприяє самореалізації, надає можли-
вість продемонструвати високий рівень інтелекту, 
оригінальність мислення та творчі здібності, опини-
тися в ситуації успіху, отримати зворотний зв’язок та 
об’єктивне оцінювання власної діяльності від компе-
тентних фахівців, почесні дипломи і цінні призи.

У 2016/2017 навчальному році в міському етапі 
вищеназваного конкурсу взяли участь 80 осіб від від-
ділення економіки, а у Всеукраїнському етапі – три 
учениці, які посіли призові місця.
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Окрім конкурсних змагань районного, міського 
та Всеукраїнського рівнів, старшокласники мають 
унікальну можливість продемонструвати досягнення 
на інших різнопланових заходах, серед яких наукові 
читання, круглі столи, науково-практичні конференції 
економічного спрямування тощо. Відділення економі-
ки Київської МАН України у 2016/2017 навчальному 
році було організатором багатьох заходів, де взяло 
участь понад 200 учнів: 

– науково-практична конференція «Вплив трансна-
ціональних корпорацій на економіку держави та світу»; 

– круглий стіл «Актуальні проблеми сучасної 
наукової думки»; 

– Всеукраїнська науково-практична конференція: 
«Маркетингова освіта – шлях до успіху»; 

– круглий стіл «Економіка України: шляхи виходу 
із кризи»; 

– наукова конференція «Видатні менеджери мину-
лого та сучасності».

Четвертим обов’язковим компонентом розвиваль-
ного середовища для обдарованих учнів у позашкіль-
них навчальних закладах вважаємо пошук партнерів 
і розвиток співпраці з бізнесовими, державними та 
громадськими організаціями в інтересах таланови-
тих та обдарованих учнів. На цей момент відділен-
ня економіки Київської МАН України співпрацює з  
15 вишами столиці, зокрема, Київським національним 
торговельно-економічним університетом, Інститутом 
економіки та менеджменту Національного авіацій-
ного університету, ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»; 
Київським національним університетом імені Тараса 
Шевченка; Національним педагогічним університе-
том імені М. П. Драгоманова; Відкритим міжнарод-
ним університетом розвитку людини «Україна»; Уні-
верситетом економіки та права «КРОК»; Київським 
міжнародним університетом тощо. 

Формами реалізації цього напряму діяльності є 
проведення спільних заходів, спонсорська підтримка,  
а також надання приміщень для проведення занять тощо.

П’ятим актуальним компонентом розвивального 
середовища для обдарованих учнів у позашкільних нав- 
чальних закладах, на нашу думку, є видавнича діяль-
ність. У 2016/2017 навчальному році співробітники 
відділення економіки Київської Малої академії наук 
учнівської молоді України розробили, макетували та 
опублікували з метою поширення досвіду серед учнів-
членів МАН та вчителів такі матеріали: кольоровий 
буклет про діяльність відділення економіки та збірку 
методичних рекомендацій «Основні вимоги до підго-
товки, написання та захисту науково-дослідних робіт».

Упродовж року співробітники відділення також 
активно працювали над наповненням сайту Київської 
МАН, пропонуючи цільовій аудиторії оперативну ін-
формацію про заплановані та вже проведені заходи, 
досягнення учнів-членів секцій та їхніх педагогічних 
керівників. Вважаємо, що для ефективності розви-
вального середовища обдарованих учнів потрібно 
застосовувати всі зазначені вище компоненти й опти-

мально їх комбінувати з метою забезпечення балансу 
між знаннями, вміннями та навичками учнів-дослід-
ників МАН України.

Участь у різних формах діяльності відділення 
економіки постає каталізатором перших авторських 
пошуків, відкриттів і професійних досягнень юних 
економістів-дослідників, здійснюючи які, вони вихо-
дять за межі навчальної програми середньої освіти. 
Це спонукає їх демонструвати власні здобутки ши-
рокій громадськості, сприяє самореалізації, дає змо-
гу виявити високий рівень інтелекту, оригінальність 
мислення та творчі здібності, опинитися в ситуації 
успіху, знайти однодумців, отримати цінні рекоменда-
ції та об’єктивне оцінювання власної діяльності від 
компетентних фахівців.

Таким чином, формування ефективних моделей 
розвитку економічної освіти та науково-дослідній  
діяльності учнівської молоді в позашкільних навчаль-
них закладах України постає необхідним, важливим, 
складним, кропітким і довготривалим процесом, від 
чого виграють як обдаровані учні та їхні наставники, 
так і держава загалом.

Головними компонентами розвивального середови-
ща у відділенні економіки Київської МАН України є такі: 
розширення економічного світогляду та теорії науково-
дослідної діяльності за межами навчальної програми 
середньої освіти; організація виконання учнями інди-
відуальної наукової роботи економічного спрямування; 
створення умов для презентації учнями власних досяг-
нень у науково-дослідній діяльності на заходах район-
ного, міського, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів; 
пошук партнерів і розвиток співпраці з ними; видавнича 
діяльність для задоволення потреб цільової аудиторії.
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