


















Вивчення природних процесів на акваторіях і в зоні «суша-море» виконується Морським 
гідрофізічним інститутом НАН України. Проблемам геології, геоморфології, стратиграфії
морських відкладів присвячені праці співробітників Інституту геологічних наук НАНУ 
(П.Ф. Гожик, О.Ю. Митропольський, В.М. Шовкопляс).
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СИСТЕМНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБЛЕМНО-СИМВОЛІЧНИХ СИГНАЛІВ (ПСС) У
ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІКИ В ШКОЛІ

Формування нового економічного мислення стало в сучасних умовах соціальним 
замовленням. Питання проблемного навчання знаходяться в центрі уваги в загальноосвітніх 
навчальних закладах. Завданням проблемного навчання є розвиток мислення учнів, їх творчих 
здібностей, перенесення уваги від репродуктивного сприйняття на активізацію пізнавальної 
діяльності, на створення умов для всебічного розвитку творчої особистості. Важливо, щоб учні 
не просто запам’ятовували економічні факти, явища, тощо, а глибоко осмислювали їх, уміли 
порівнювати, виявляли причино -  наслідкові зв’язки . Проблематика в процесі навчання 
економіки виникає, коли учні стикаються з суперечливими факторами, закладеними в предметах
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і явищах природи, або з невідповідністю між відомими знаннями чи способами дії і невідомими, 
тобто тими, які потрібно здобути у процесі пізнання.

Методологічною основою системного застосування модельно-символічної технології є 
роботи Барабохи П.О. Реалізуючи проблемне навчання на основі універсально-графічної моделі, 
що носить методологічний характер і застосовується на уроках економіки в класах різного 
профілю та з різним рівнем навчальної компетентності. Методика використання ПСС реально 
впливає на формування опорних понять і закономірностей в шкільному курсі «Економіки». Її 
використання набуває логічно завершений, взаємообумовлений характер. Система ПСС працює 
на трьох рівнях навчання: інформаційному, репродуктивному і творчому.

Проблемно-символічний сигнал -  це універсальна модель, основую якої надає 
сполучення опорної пари термінів і проблемно-диференційованого завдання, що виражене 
мовою символіки.

Застосування ПСС регламентовано алгоритмом, що складається із 5 етапів (кроків).
1 крок -  вибір пари термінів.
2 крок -  підбір символів з «Конструктору ПСС».
3 крок -  побудова моделі.
4 крок -  виконання проблемного завдання.
5 крок -  навчальний (методичний) аналіз.
Ключові слова: пара -  символ -  модель -  виконання -  аналіз.
Перевагами системного використання проблемно-символічних завдань є: розвиток 

інтелектуальних здібностей та самостійного мислення учнів на уроках економіки; формування 
одразу двох понять; має велику амплітуду варіативного ускладнення моделі для вирішення 
проблеми; без забруднень програмується в комп’ютерному варіанті; формує психологію  
подолання труднощів та досягнення результату; чітко визначає межі повного виконання 
завдання.

Наводимо приклади використання системи ПСС на уроках економіки.
Набір символів «Конструктору 

ПСС»
Приклади завдань на уроках економіки

1. ? -  Проблема
2. «-► -  Порівняння
3 . + -  Схожість
4. — -  Відмінність 
5 .3 -Т ри

1. В В П ^ В Н П
2. Макроекономіка <-> Мікроекономіка
3. Брокер «-► Маклер
4. Попит «-* Пропозиція
5. Засоби виробництва <-►

Засоби праці

6. —► -Вплив 1. Емісія —► Ріст темпів інфляції
2. Собівартість —► Ціноутворення
3. Обмеженість ресурсів —►

Прагнення виробників до вдосконалення 
технологічного процесу

7. <*=-►- Взаємовплив 1. Ціна +=+> Попит і пропозиція
2. Потреби Виробництво
3. Ринок ресурсів ринок валюти

8. —  Взаємодія

*

1. Корисність—И “  Бюджетне обмеження
2. Комерційна рента — Економічна рента
3. Грошові агрегати Грошова маса
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9. сиЛ .^0 -  Причина-Наслідок 1. І н ф л я ц ія О ^ - ^ - Ю Зменшення реального
2. Максимізація прибутку 

Альтернативні витрати
3. Стабільність курсу валюти ( у А о  Інфляція

10. " у  -  Позитив
11. І  -  Негатив

1. Ринкова -4 - Планова
2. Ринкова “у  Планова

12. П -  Приклад Привести приклади +3

13. Головне Виділити головне в ПСС

14. | | | | - Висновок Зробити висновок

Приклади виконання ПСС
Порівняйте поняття «попит» та «пропозиція» виділити 3 основні риси схожості та відмінності.

Підберіть узагальнююче слово.

О

1. Графік 
Крива попиту
2. Закон попиту 
(обернена залежність)
3. Кількість товарів та послуг 
Які покупці готові купити 
за певну ціну.

1. Визначальні категорії 
ринкової економіки.

2. Кількість товарів 
та послуг.

3. Взаємодія попиту та пропозиції 
формує рівновагу.

1. Графік 
Крива пропозиції
2. Закон пропозиції 
(пряма залежність)
3. Кількість товарів 
та послуг, яку вироб
ники готові продати 
на ринку за певну ціну
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МОНІТОРИНГ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА РИНКУ ПРАЦІ ЗАПОРІЗЬКОГО
РЕГІОНУ

В умовах нестабільної економічної ситуації, виникнення значного ринку вторинної 
зайнятості важливим напрямом регулювання регіонального ринку праці є суспільно-географічне 
обґрунтування професійної орієнтації та перепідготовки населення у відповідності до 
територіальних та галузевих відмінностей на попит робочої сили.

На нашу дуку, основним напрямом професійноорієнтаційної діяльності має бути 
зменшення дефіциту інформації з питань пошуку роботи та працевлаштування; ознайомлення 
безробітних з тактикою поведінки на ринку праці; орієнтації на переваги та можливості 
індивідуального чи кооперативного агробізнесу (малий бізнес) та форми підтримки і пільги, які 
надаються або гарантуються у таких випадках державою.

Важливе значення мають послуги психолога безробітним: як триматися на співбесіді з 
роботодавцем; які переваги як працівника слід підкреслити; як завоювати повагу на новому 
місці роботи.Адже реалії, що склалися на сучасному ринку праці, потребують від шукачів 
роботи, окрім високої кваліфікації та відповідного трудового досвіду, ще й таких особистісних 
рис, як мобільність, здатність оперативно реагувати на потреби роботодавців у тих чи інших 
фахівцях. Адже, як свідчить практика, якщо певний час безробітному не вдається знайти роботу 
за фахом, найкращим вирішенням цієї ситуації є здобуття нової професії, що є затребуваною на 
ринку праці.

Слід зазначити, що Запорізька область володіє значним потенціалом професійного 
навчання та перепідготовки кадрів. Так, навчання та перенавчання незайнятих громадян може 
здійснюватись на базі понад 40 навчальних закладів різних форм власності та рівнів акредитації. 
Але в територіальному розрізі не всі адміністративні райони області забезпечені на достатньому 
рівні такими закладами. Переважна більшість освітніх закладів зосереджена в обласному центрі, 
а також містах Мелітополі та Бердянську. Середні спеціальні заклади сільськогосподарської 
спеціалізації є у Василівці, Оріхові, Приморську, промислової -  в Дніпрорудному та Токмаку. 
Північний схід області, зокрема Гуляйпільський, Пологівський, Куйбишевський, Розівський та 
Чернігівський райони, не забезпечені власними спеціалізованими освітніми закладами. Це 
негативно позначається на закріплені кадрів на селі.

Цю проблему можна вирішити, відкриваючи пункти підвищення кваліфікації на базі 
провідних підприємств та організацій районів з подальшим працевлаштуванням безробітних. 
Такий захід вже впроваджується в практику шляхом відкриття пунктів перенавчання та 
перепідготовки за місцем проживання.

Діяльність же державних центрів зайнятості з профорієнтації є, на нашу думку, 
недостатньою як за видами, так і обсягами надання населенню відповідних послуг. Так, 
моніторинг надання освітніх послуг особам, які знаходилися на обліку в службі зайнятості 
Запорізького регіону за останні десять років показав, що в середньому із всієї кількості 
зареєстрованих безробітних послугами, щодо профорієнтації було охоплено тільки 35 %.
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