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Анотація. У статті аналізуються категорії діагностики с ф о р м о в а н о ї економічних знань у старшокласників загальноосвітніх 
навчальних закладів з погляду встановлення певного рівня компетентності учнів щодо економічних питань, виявлення можливих 
коливань і відхилень у системі оцінювання економічної освіченості учнів, а також розробка критеріїв оцінювання сформованих 
рівнів економічної підготовленості з урахуванням рефлексивного аналізу. 
Ключові слова: критерії та рівні навчальних досягнень, компетентність щодо економічних питань, рефлексивний аналіз. 

Аннотация. В статье анализируются категории диагностики формирования економических знаний у старшеклассников 
общеобразовательньїх учебньїх заведений с точки зрения достижения определенного уровня их компетентности в зкономических 
аспектах, вьіявление возможньїх отклонений в системе оценки зкономической образованности учащихся, а также разработка 
критериев оценки сформированньїх уровней зкономической подготовленности с учетом рефлексивного анализа. 
Ключевьіе слова: критерии и уровни учебньїх достижений, компетентность в зкономических вопросах, рефлексивний анализ. 
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Категорій діагностики сформованос-
ті економічних знань у старшоклас-
ників загальноосвітніх навчальних 

'закладів - це непростий процес досяг-
нення певного рівня засвоювання еле-
ментів бази знань, виявлення можливих 
відхилень у системі формування еконо-
мічної освіченості учнів, а також розро-
блення критеріїв оцінювання сформова-
ного рівня. 

Оцінювання навчальних досягнень 
учнів є особливо важливим з огляду на 
те, що навчальна діяльність зрештою по-
винна дати людині не тільки суму знань, 
умінь і навичок, а сформувати певний рі-
вень її компетентності як загальної здат-
ності, що базується на знаннях, прак-
тичному досвіді, особистих здібностях, 
розвинутих завдяки навчанню. 

Поняття компетентності не зводиться 
тільки до знань і навичок, а належить 
до сфери формування складних умінь і 
певних якостей особистості. Компетент-
нісний підхід до економічної освіти пе-
редбачає набування умінь на основі здо-
бутих знань для розв'язування певних 
проблем, що виникають у різних жит-
тєвих . ситуаціях. 

О Ірина КЛИМЧУК, 2011 

Міжнародна освітянська спільнота 
вважає компетентнісний підхід головним 
інструментом поліпшення якості будь-якої 
освіти. Так, у доповіді Міжнародної комісії 
ЮНЕСКО з освіти для XXI ст. (1996 р.) 
було сформульовано чотири принципи, 
на яких має базуватись освіта: навчи-
тися жити разом, навчитися здобувати 
знання, навчитися працювати, навчитися 
раціонально жити [10]. 

Рада Європи, проводячи міжнародні 
дослідження в галузі освіти, пропонує та-
кий перелік ключових компетентностей. 
що ними мають володіти молоді євро-
пейці,.а саме: політичні й соціальні ком-
петентності; компетентності, пов'язані з 
життям у багатокультурному суспільстві; 
компетентності, що стосуються володіння 
усним і письмовим спілкуванням; компе-
тентності, пов'язані 3 розвитком інфор-
маційного суспільства; здатність учитися 
протягом життя. 

Трохи зґодом ці компетенції було 
об'єднано в три основні напрями: соціа-
льні, пов'язані із соціальною діяльністю 
особистості, з життям суспільства; мо-
тиваційні, пов'язані з інтересами, інди-
відуальним вибором особистості; функ-

ціональні, пов'язані зі сферою знань, 
умінням оперувати здобутими наукови-
ми знаннями та фактичним матеріалом 

На підставі міжнародних і національ-
них досліджень українською педагогічною 
думкою виокремлено п'ять наскрізних 
ключових компетентностей, які визнача-
ються основними завданнями загальної 
середньої освіти і які сприяють оволо-
дінню молоддю соціальним досвідом, на-
вичками самостійного життя і практич-
ної діяльності у суспільстві. При цьому 
їх формування здійснюється в загально-
освітньому середовищі у рамках усіх на-
вчальних предметів. 

У запропонованому матеріалі компе-
тентність виступає як інтегрований ре-
зультат навчальної діяльності учнів з 
опануванням азами ринкової економіки 
і формується передусім на основі ви-
вчення курсів економічного профілю, 
наприклад профільних курсів «Основи 
економіки», «Географія світового гос-
подарства з основами економіки», «Ко-
мерційна географія», «Фінансова мате-
матика». 

Спробуємо виділити основні компетен-
ції учнів щодо економічної освіти певно-
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го рівня, що формується під час вивчен-
ня економіки 8 школі [10, 16]: 

1. Ознайомлення та вивчення основних 
понять економічної теорії (наприклад, 
курс «Основи економіки») та приклад-
них економічних дисциплін (відповідно 
на базі вивчення профільних спеціаль-
них курсів за вибором - основи бізнесу, 
основи підприємницької діяльності, осно-
ви бухгалтерського обліку, менеджменту 
та маркетингу тощо). 

2. Поступове формування в учнів еко-
номічного мислення. 

3. Формування в учнів певного рівня 
компетентності щодо прийняття обгрун-
тованих рішень. 

4. Проведення соціальної адаптації мо-
лоді до змін, що відбуваються в сучас-
ному суспільстві у зв'язку з тенденціями 
розвитку світової економіки. 

5. Підвищення допрофесійної компе-
тентності учнів у галузі економічної, пра-
вової, підприємницької діяльності, а та-
кож можливий розвиток підприємницьких 
їх здібностей. 

Компетентність як інтегрований ре-
зультат навчальної діяльності учнів фор-
мується передусім на основі опанування 
змісту загальної середньої освіти. Вста-
новлення певного рівня компетентності 
проводиться за допомогою оцінювання. 

«Оцінювання» - це процес встанов-
лення рівня навчальних досягнень учня 
(учениці) в оволодінні змістом певного 
предмета( уміннями та навичками від-
повідно до вимог навчальних програм 
[11, 13]. 

Зазначимо, що «об'єктом оцінюван-
ня» навчальних досягнень учнів є знання, 
вміння та навички, досвід творчої діяль-
ності, досвід емоційно-ціннісного ставлен-
ня до навколишньої дійсності. 

Аналізуючи державні нормативні акти, 
ми виділили такі основні функції оціню-
вання навчальних досягнень учнів та фор-
мування їх компетентності щодо основних 
понять ринкової економіки: 

• контролююча, що передбачає визна-
чення рівня досягнень окремого учня, 
готовності до засвоювання нового ма-
теріалу, що дає змогу вчителеві відпо-
відно планувати і викладати навчальний 
матеріал; 

• навчальна, що зумовлює таку ор-
ганізацію оцінювання навчальних досяг-
нень учнів, коли воно сприяє повторен-

ню, вивченню, уточненню і поглибленню 
знань, їх систематизації, вдосконаленню 
навичок і вмінь; 

• діагностико-коригувальна, що перед-
бачає з'ясування причин труднощів, які 
виникають в учня у процесі навчання, 
виявлення прогалин у знаннях і вмін-
нях та внесення коректив, спрямованих 
на усунення цих прогалин, у діяльність 
учня (учениці) і педагога; 

• стимулювально-мотиваційна, що ви-
значає таку організацію оцінювання на-
вчальних досягнень учнів, коли здій-
снення оцінювання стимулює бажання 
поліпшити свої результати, розвиває від-
повідальність, сприяє змагальності учнів, 
формує позитивні мотиви навчання; 

• виховна, що полягає у формуванні 
вміння відповідально і зосереджено пра-
цювати, застосовувати прийоми контро-
лю і самоконтролю, сприяє розвиткові 
працелюбності, активності та інших по-
зитивних якостей особистості. 

Слід зазначити, що навчальний процес 
з опанування учнями профільних курсів, 
наприклад «Основи економіки», «Геогра-
фія світового господарства з основами 
економіки» та «Комерційна географія», 
щодо оцінювання рівня їх досягнень за-
вжди має критеріально-рівневий підхід. 
Тому при оцінюванні рівня навчальних 
досягнень учнів необхідно враховувати 
як державні стандарти, зокрема «Кри-
терії і рівні оцінювання навчальних до-
сягнень учнів», затверджені МОН Украї-
ни [14, 187], так і сформований рівень 
особистісної компетентності учнів з основ 
функціонування ринкової економіки. 

Проаналізуємо детальніше основні рів-
ні оцінювання навчальних досягнень - по-
чатковий, середній, достатній та високий 
з урахуванням рівня їх компетентності 
щодо функціонування ринкової економі-
ки та її основних понять: 

• початковий рівень - учень виконує 
пізнавальну діяльність лише під керу-
ванням учителя; відтворювання навчаль-
ного матеріалу фрагментарне. Результа-
том вивчення навчального матеріалу є 
пізнавання учнем економічних явищ, ка-
тегорій, понять та однослівна відповідь 
на запитання. На цьому рівні учень ще 
не здатний розв'язувати задачі, будува-
ти і читати графіки економічного змісту, 
описувати з економічних позицій власний 
вибір або свої дії; 

• середній рівень - учень за допо-
могою вчителя відтворює інформацію, 
засвоєну ним у процесі опановуван-
ня предмета «Основи економіки» (зна-
ння і вміння є копіями); він намагаєть-
ся співвідносити показані або описані 
раніше економічні явища з їхніми ха-
рактеристиками, формупами, графіка-
ми тощо, тобто може встановити, не 
пояснюючи причин, відповідні зв'язки; 
учень намагається застосовувати окре-
мі прийоми лог ічного мислення (порів-
няння, аналіз, висновок); намагається 
розв'язати економічні вправи на одну 
д ію, загальна методика, послідовність 
і формули розрахунків яких йому зна-
йомі; намагається використати здобу-
ті знання для пояснення власних рі-
шень або дій; 

• достатній рівень - учень виконує 
пізнавальну діяльність самостійно, ін-
коли звертається за консультацією до 
вчителя. Він розуміє і СВІДОМО ВІДТ80-' 
рює основний навчальний матеріал, за-
стосовує у типових ситуаціях прийоми 
логічного мислення (порівняння, аналіз, 
висновок); самостійно розв'язує типові 
економічні вправи; вміє використовува-
ти здобуті знання з основ економіки у 
типових ситуаціях, самостійно доводити 
своє твердження, але з можливими де-
якими неточностями; вміє користувати-
ся додатковими (крім розповіді вчителя 
і підручника) джерелами; вміє спостері-
гати за економічними повідомленнями 
у засобах масової інформації та роби-
ти деякі висновки; 

• високий рівень - учень вільно воло-
діє змістом теми і глибоко розуміє еко-
номічні поняття, закони і категорії; під-
кріплює знання власними прикладами; 
він може відтворити всю опановану тему 
або певну частину її, зазначаючи причи-
ни, взаємозв'язки, наслідки, обґрунтову-
ючи власну думку; розв'язує економічні 
вправи, загальна методика і послідовність 
(алгоритм) яких йому знайомі, проте зміст 
охоплює кілька тем (комбіновані завдан-
ня); він розв'язує нові завдання; складає 
план розв'язування нового завдання, про-
понує оригінальні способи розв'язування, 
обґрунтовує результати, вносить у свою 
діяльність певні елементи творчості; учень 
грамотно і творчо використовує матеріали 
преси, телебачення, нормативні докумен-
ти, а також висловлює особисту позицію 
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щодо економічних процесів, які відбува-
ються у суспільстві. 

На нашу думку, оцінювання рівня на-
бутих навчальних досягнень учнів повин-
но включати оцінювання як теоретичних 
знань (наприклад, контрольні підсумкові, 
семестрові роботи), а також набуття рів-
ня їх практичного застосування під час 
навчання в школі (наприклад, рольові, 
ділові фінансові ігри). 

При цьому видами оцінювання на-
вчальних досягнень учнів є такі загально-
прийняті форми, як, наприклад, поточне, 
тематичне' семестрове, річне оцінювання 
(державна підсумкова контрольна робо-
та) та інше. 

Спираючись на дослідження Ю. К. Ва-
сильєва [3, 4], Ю. В. Васькова [5], 
Ю. А. Конаржевського [12], Н. В. Кузь-
міної [15], Є. В. Яковлєва і Н. 0. Яковлєвої 
[24], І, П. Подласого [20], Є. В. Савиць-
кої [21] та інших, у процесі проведення 
експериментального дослідження ми роз-
робили алгоритм діагностики сформова-
н о ї понять ринкової економіки, який 
передбачає; 

а) одержання первинної інформації, її 
оброблення і аналіз; визначення концеп-
туальних основ .початкового рівня сфор-
мованості основних понять ринкової еко-
номіки (відбувається на констатувальному 
етапі експерименту); 

б) розроблення методики досліджен-
ня, побудова моделі; 

в) проведення експерименту З 8ИК0-
' ристанням запропонованої моделі (фор-

мувальний етап експерименту); 
г) визначення кінцевого рівня сформо-

в а н о ї понять ринкової економіки, ана-
ліз; і оцінка одержаних результатів до-
слідження (контрольно-коригуючий етап 
експерименту); 

д) розроблення методичних рекомен-
дацій щодо подальшого вдосконалення 
процесу формування основних понять 
ринкової економіки у старшокласників 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

Діагностику початкового та підсумко-
вого рівня с ф о р м о в а н о ї основних по-
нять ринкової економіки доцільно прово-
дити в процесі здійснення педагогічного 
експерименту як на констатувальному, 
так і на різних стадіях формувально-
го етапу. 

Наприклад, на констатувальному ета-
пі експерименту за попередні (проміж-

ні) критерії оцінювання рівня економіч-
них знань у старшокласників доречно 
взяти такі показники: 

• уміння розпізнавати основні еконо-
мічні поняття; розкривати головні ознаки 
економічних понять, категорій, законів; 

• уміння дати означення основних еко-
номічних понять, законів, категорій; по-
рівнювати їх, пояснювати суть та зна-
чення; 

• уміння аргументувати, відстоювати 
власну думку на ті чи інші економічні 
явища; аналізувати життєві ситуації, ви-
користовуючи певні економічні поняття, 
категорії, закони; 

• ступінь особистісної мотивації учнів 
до подальшого поглиблення знань з 
основ ринкової економіки. 

На формувальному етапі експеримен-
ту за остаточні (підсумкові) критерії оці-
нювання рівня економічних знань в учнів 
можна взяти такі показники; 

• уміння розв'язувати задачі з нестан-
дартних ситуацій, користуючись знанням 
економічних понять, категорій і законів, 
аналізувати, визначати певні закономір-
ності; 

• можливість пропонувати свої ідеї 
щодо розвитку ситуацій, подій, конфлік-
тів; довести їхню суть; запропонувати 
власний вихід з нестандартної ситуації; 

• ступінь особистісної мотивації учнів 
до подальшого поглиблення знань з 
основ функціонування ринкової еконо-
міки. 

Аналізуючи затверджене МОН Укра-
їни науково-методичне забезпечення 
профільних курсів з економіки, зокрема 
«Основи економіки»,- «Комерційна гео-
графія», «Географія світового господар-
ства з основами економіки», можна ді-
йти висновку, що в навчальному процесі 
учні старших класів набувають певних, 
рівнів, а саме: 

1) рівня сформованих загальних еко-
номічних знань, передбачених держав-
ним стандартом загальної середньої освіг 
ти програми «Основи економіки» за ред. 
І. Ф. Радіонової; «Економіка, 10 клас», 
автори Г. О, Ковальчук, В. Я. Бобров, 
В. Г. Мельничук, 0. 0. Огнев'юк та ін.; 
«Основи економіки, 10-11 кл.» за ред. 
Л. П. Крупської; «Основи економіки, 10 -
11 кл.» за рад. С. В. Степаненка); 

2) рівня сформованих профільних 
економічних знань, передбачених держав-

ним та регіональним освітніми стандарте 
ми, що допомагає учневі в подальшому 
особистому виборі необхідної професії 
(«Основи менеджменту» за ред. Г. 0. Гор-
ленко, «Власна справа» за ред. Г. 0. Гор-
ленко, «Основи споживчих знань»). 

Під час встановлення рівня сформо-
ваних знань доцільно також застосову-
вати метод аналізу рефлексії здобутих 
економічних знань (або технологію реф-
лексивного аналізу здобутих економічних 
знань). Залежно від глибини сформова-
н о ї в учнів основних понять ринкової 
економіки ці рівні знань можуть виявля-
тися з різним ступенем креативності. 

У процесі оцінювання якості здобутих 
знань за дослідженнями багатьох уче-
них і науковців (Т. А. Арташкіна [2], 
М. Н. Скаткіна [22], В. В. Краєвського 
[14], А. А. Орлова [17], А. І. Лідкасистого 
[18, 19], Н. Л. Шубіна [23], Є. В. Яковлє-
ва [24] та ін.) ми дійшли висновку, що 
оцінка якості сформованих знань учнів 
з основ економіки визначається такими 
критеріями: 

• глибина і всебічність; 
• точність і повнота засвоєних по-

нять; 
• наукова достовірність; 
• рівень рефлексивності; 
• можливість дальшого практичного 

застосування. 
Найзначущим для визначення якості 

здобутих знань з основ економіки під час 
вивчення вище зазначених курсів було, на 
нашу думку, формування певної бази як 
фундаментальних, так і спеціальних еко-
номічних знань. 

Зазначимо, що фундаментальність 
знань зумовлюється рівнем науково-
го узагальнення явищ дійсності, «їхніх 
властивостей і відносин такою мірою, що 
всі інші варіанти одиниць знання є спе-
ціальними випадками при певних обме-
женнях параметрів вихідних структурних 
одиниць», тоді як спеціальні знання - це 
знання, що виступають як засіб вирішен-
ня конкретних завдань [24]. 

Але, як справедливо зазначає 
Є. С. Яковлєв, поділ знань на фунда-
ментальні й спеціальні виявляється не-
достатнім, неповним для розв'язання, на-
приклад, такої проблеми, як профільна 
(економічна) підготовка старшокласників, 
оскільки при вирішенні конкретних за-
вдань потрібні фундаментальні знання, 
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які втрачають при цьому певні абстракт-
ні риси. Про це «розмивання фундамен-
тальності в знаннях» наголошується в 
ряді наукових досліджень. 

Основними показниками фундамен-
тальності економічних знань, на нашу 
думку, можна вважати: 

• спрямованість на забезпечення ціліс-
ності сприйняття наукової картини стану 
ринкової системи економіки; 

• спрямованість, на забезпечення си-
стемності економічних знань; 

• високий ступінь узагальненості струк-
турних одиниць знань, явищ дійсності, 
стосовно яких усі інші варіанти структур-
них одиниць знання є специфічними або 
окремими випадками при певних обме-
женнях вихідних структурних одиниць; 

• спрямованість на забезпечення гнуч-
кості знань, тобто готовності майбутньо-
го випускника до самостійного знахо-
дження способу застосовування здобутих 
знань при зміні ситуації, а також надан-
ня йому можливості пропонувати само-
стійно знайдені або сконструйовані ним 
особисто рішення для розв'язування ана-
логічних ситуацій; 

• формування здібності до самоана-
лізу, тобто елементів рефлексії, а також 
синтезу (поєднання) її з набутими зна-
ннями з основ ринкової економіки і, та-
ким чином, формуванням стійкої моти-
вації учнів до подальшого поглиблення 
знань з основ функціонування ринкової 
економіки [24, 106). 

Поняття «рефлексія» (від давньолат. 
геїіехіо - буквально «звернення назад», 
означає звернення уваги суб'єкта на себе 
самого, на.своє особисте знання, на влас-
ний стан. 

«Електронний словник» подає таке 
означення рефлекси, прийнятне для усві-
домлення: «Рефлексія - це думка, спря-
мована на думку, або інакше кажучи -
«спрямована на саму себе». 

Рефлексія з'являється у разі виник-
нення непереборних перешкод у певній 
практичній діяльності, внаслідок яких не 
виконується певна норма. Рефлексія -
процедура, що «знімає практичну скру-
ту», рефлексія - «розвиток і оновлення 
практики», тобто рефлексія є звернення 
практики «до самої себе». 

Вищою формою практики, що відобра-
жає сутність людської здатності, є діяль-
ність. Остання не може розвиватися без 
рефлексії'. Однак іманентно властиві ді-
яльності атрибути її процесуального існу-
вання - матеріали, продукти, норми, спо-
соби і засоби діяльності, а також само по 
собі буття того, хто діє, все це не є по 
своїй суті рефлексією, але все це може 
звертатися на себе самого за наявності 
певних перешкод у функціонуванні, а це 
вже є рефлексія [6]. 

Згідно з уявленнями А. Я. Майна і 
Л. А. Найна [16, 27] рівень рефлексії, 
необхідної для аналітичного самооціню-
вання, а в нашому дослідженні - фор-
мування економічних уявлень і понять у 
старшокласників може бути низьким, се-
реднім (достатнім) і високим. Проаналі-
зуємо окремо ці рівні. 

Низький рівень сформованості реф-
лексії характеризується відсутністю 
взаємозв'язку в операціях над усвідом-
леними предметами і явищами дійсно-
сті; освоєння рефлексії професійних еко-
номічних знань є випадковим, відсутнє 
системне бачення предмета економічно-
го аналізу. 

Середній (достатній) рівень сформо-
ваності характеризується такими озна-
ками: 

а) системне бачення економічних ка-
тегорій ускладнюється відсутністю чітко-
го уявлення про прямі й зворотні між-
системні зв'язки; 

б) визначення елементів економічних 
законів і категорій дається на рівні фак-
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тів, але взаємозв язки між ними при цьо-
му не виділяються. 

Високий рівень продуктивності реф-
лексії характеризується упорядкованіс-
тю актів рефлексії, їх раціональністю 
і послідовністю. При цьому предмет 
рефлекси розглядається в системних 
взаємозв'язках, у цілісному змісті пред-
мета виділяються структурні системоут-
ворюючі елементи. 

Для середнього (достатнього) і висо-
кого рівнів розвитку вмінь рефлексивного 
аналізу в сфері економічної освіти харак-
терна поява елементів передбачення (про-
гнозування) результатів певної діяльності, 
яке грунтується на глибокому розумінні 
суті економічних законів і категорій: 

• розроблення діагностично виділених 
цілей формування рефлексії; 

• вибір найоптимальніших методів 
управління рефлексією; 

• створення нормальних взаємин між 
викладачем і учнем. 

З позиції особистісно діяльнісного 
підходу економічна освіта розглядається 
не як відтворення певного набору інфор-
мації з різних предметів, а як сформо-
вана здатність навчатися, -пізнаючи себе 
і «те, що нас оточує». Відповідно до 
особистісно діяльнісного підходу засво-
ювання змісту Історичного досвіду еко-
номічної діяльності суспільства здійсню-
ється не шляхом передачі інформації про 
його розвиток кожній певній особистості, 
а в процесі її власної рефлексивної ак-
тивності. спрямованої на пізнавання са-
мого себе через пізнавання предметів і 
явищ розвитку економіки як результатів 
прогресивного розвитку будь-якого сус-
пільства. 

Рівень рефлексії економічної підготов-
ки старшокласників загальноосвітніх на-
вчальних закладів дав змогу змінити ін-
дивідуально мотиваційні установки учнів, 
що відобразилося в тенденції «особистого 
відсторонення» від необхідності набуття 
будь-якої економічної підготовки до по-
яви стійкої мотивації в особистій творчій 
активності у процесі поглиблення еконо-
мічної освіти. 

Під час оцінювання рівня засвоюван-
ня здобутих знань з основ ринкової еко-
номіки з елементами певного рівня реф-
лексії враховують такі чинники: 

1) особистісну мотивацію потреб стар-
шокласників загальноосвітніх навчальних 
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закладів до опанування системою сучас-
них економічних знань з основ ринко-
вої економіки; 

2) особисте системне бачення проблем 
розвитку економічної освіти в цілому й 
економіки як предмета зокрема; 

3 ) п е р в и н н і с т ь і н д и в і д у а л ь н о -
особистісних потреб та інтересів до піз-
навально? діяльності у сфері економіки; 

4) пошук нетрадиційних (інноваційних) 
шляхів особистого розвитку вмінь і нави-
чок системного засвоєння знань з основ 
ринкової економіки; 

5) самостійне поглиблення інформа-
ції учнями щодо розвитку ринкової еко-
номіки та паралельне відстежування ре-
зультатів експертного оцінювання рівня 
економічної освіти учнів старших класів, 
рейтингове оцінювання здобутих знань. 

Нижче наводимо таблицю рівнів експерт-
ного оцінювання початкової економічної під-
готовленості учнів старших класів загально-
освітніх навчальних закладів економічного 
і неекономічного профілів щодо подальшої 
самостійної діяльності (див. таблицю). 

Як показали результати експерименту, 
9,9 % учнів, що вивчали курс «Основи 
економіки» в профільних освітніх закла-
дах, мали відносно невисокий початко-
вий рівень економічної підготовленості 
(з урахуванням методу рефлексії) до по-
дальшої самостійної-діяльності. Середній 
рівень до подальшої економічної підго-
товленості спостерігався у 28,4 %, а низь-
кий - - у 61,7 %. Відповідно у тих стар-
шокласників, що навчаються в освітніх 
установах неекономічного профілю, рі-
вень до подальшої економічної підготов-
леності (з урахуванням методу рефлек-
сії) був ще нижчим: лише 4,8 % учнів 
мали достатньо високий рівень економіч-
ної підготовленості, 19,2 % - середній і 
76,0 % - низький. 

Як бачимо з наведених даних, рі-
вень самооцінювання необхідності здо-
буття економічних знань достатньо пе-
реконливо показує, що учні оцінюють 
свою економічну підготовленість до по-
дальшої самостійної діяльності невисоко. 
Тобто діагностуючи рівень сформовано-
сті економічних знань, необхідно ре-
тельно підходити не тільки до відбору 
критеріїв оцінювання рівня особистісної 
компетентності учнів в економічних ас-
пектах, а й до подальшого формуван-
ня змістового компонента навчального 
процесу. 
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