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МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗАСВОЄННЯ УЧБОВОГО МАТЕРІАЛУ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Переорієнтація економіки України на ринкові принципи функціонування 

передбачає зміни у фаховій підготовці спеціалістів МНС, формування у них 

ринкового способу мислення і високого ступеня самостійності у прийнятті 

оптимальних рішень. Сучасний фахівець повинен вміти пояснити економічні 

явища і процеси, володіти економічними методами ефективного впливу на 

розвиток економіки за наявних обмежених ресурсів та альтернативних 

можливостей їх використання.  

Це вимагає озброєння викладачів спеціальними вміннями вибрати в 

кожному конкретному випадку оптимальний варіант побудови навчально-

виховного процесу, який би найкоротшим шляхом вів до найбільш ефективного 

і якісного вирішення поставлених завдань. Робота зі структурування і 

систематизації матеріалу з «Економічної теорії» і «Економіки пожежної 

безпеки» пов’язана з проблемою наочного його представлення, тобто вибору 

методики організації засвоєння навчального матеріалу, вибору раціональних 

методів навчання. На нашу думку, такими методами є використання алгоритмів 

та схем. Саме ці методи допомагають студентам швидше і ефективніше 

засвоїти навчальний матеріал.  

Під алгоритмом звичайно розуміють скінченну множину точно 

визначених правил для чисто механічного розв’язку задач певного класу. 

Алгоритм – це система правил для розв’язування певного класу  задач [1, с.40]. 

Алгоритмізація процесу навчання передбачає побудову моделей  послідовних 

розумових дій, які найкоротшим шляхом ведуть до вирішення  навчальних 

задач. Наприклад, курсантам та студентам, які тільки починають вивчати 

теорію ринкової економіки,  важко визначити, як зміна  певних факторів може 

впливати на стан ринку. При цьому необхідно запам’ятати, що збільшення 



 

  

попиту приводить до збільшення ціни на товар, а збільшення пропозиції, за 

інших сталих умов, приводить до зменшення ціни. Але в реальності 

змінюються не тільки попит чи пропозиція, але змінюються і чинники, які не 

прямо впливають на ціну: дохід, смаки, вподобання, податки на споживача 

(нецінові чинники попиту) і зміна цін на сировину і матеріали, витрати 

виробництва, податки на виробника (нецінові чинники пропозиції) . Зміна 

кожного із цих чинників по-різному впливають на стан ринку і змінюють  

ринкову ціну. Тому, щоб звільнити студента від необхідності запам’ятовувати 

велику кількість матеріалу, доцільно застосовувати графічні моделі. 

Алгоритмічний підхід дає змогу розв’язати поставлене перед студентом 

завдання. Для цього необхідно виконати певну послідовність дій: по-перше, 

аналізуємо початковий стан ринку: він є у точці перетину кривих попиту і 

пропозиції; по-друге, аналізуємо чинник, який впливає на стан ринку; по-третє, 

аналізуємо, як він впливає на попит (пропозицію): збільшує чи зменшує їх; по-

четверте, відображаємо цю зміну на графічній моделі і аналізуємо графік. 

При використанні цього алгоритму  студент моделює  ситуацію. 

Наприклад, зростання доходу споживача приводить до збільшення попиту на 

товар високої споживчої цінності (крива зміщується від D до D1)  і результатом  

є підвищення рівня цін  на даний товар з Р до Р1 (рис1).     

 

 

 

 

 

 

 

                            

В процесі вивчення матеріалу студенти самі відзначають, необхідність і 

корисність застосування графічних моделей, оскільки вони є наочними і 

полегшують сприйняття матеріалу.   

Рис.1. Вплив зміни попиту на товар на ринкову рівновагу 

P 

D1 

D 
D2 

    0 Q 

S 

   P1 

   P 

 

   P2 



 

  

Активізувати засвоєння економічних процесів дозволяють схеми подання 

учбового  матеріалу. Наприклад, при вивченні дисципліни «Економіка 

пожежної безпеки» в темі «Організація фінансового забезпечення персоналу 

МНС» використовується нижченаведена схема (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зауважимо, що графічні моделі і схеми відіграють позитивну роль у 

засвоєнні матеріалу лише тоді, коли вони застосовуються не замість пояснення, 

а для підтвердження пояснення  навчального матеріалу. Використання 

алгоритмів і відповідних схем у процесі пояснення матеріалу і при  

розв’язуванні задач дає свої позитивні результати. Досвід викладання з їх 

використанням показує високу ступінь засвоєння і розуміння курсантами і 

студентами навчального матеріалу з економічних дисциплін. 
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Структура та види грошового забезпечення персоналу МНС 

Розмір грошового 

забезпечення атестованого складу 

МНС України залежить від: 

1. посади; 

2. спеціального звання;  

3. кваліфікації;  

4. наукового ступеня; 

5. вченого звання;  

6.тривалості та умов служби 

 
Види грошового забезпечення персоналу МНС 

 

Обов’язкові види грошового 

утримання: 

1) посадовий оклад 

2) оклад за спец звання 

3) надбавка за вислугу років 

4) 100% надбавка 

5) надбавка за таємність 

 
 

Додаткові види грошового 

утримання: 

1) надбавки; 

2) доплати; 

3) премії; 

4) одноразові й щомісячні 

винагороди 

5) матеріальна допомога 

тощо. 

 Рис.2. Структура та види грошового забезпечення персоналу МНС 
 


