Анотація дисципліни
“Основи економічних знань”
1. Назва дисципліни – «Основи економічних знань».
2. Лектор – Прасул Юлія Іванівна, канд. геогр. наук, доцент.
3. Статус – вибірковий.
4. Курс – 3, 5 семестр.
5. Кількість – кредитів – 4; академ. годин – 120 (у т.ч. лекції – 16, практичні
заняття – 16, самостійна робота – 88).
6. Попередні умови для вивчення – економічна теорія, економічна і соціальна
географія світу, економічна і соціальна географія України, базові знання з
економіки загальноосвітньої школи, інші дисципліни географічного та
економічного циклів.
7. Опис курсу: Мета дисципліни – формування у студентів теоретичних
знань та практичних навичок, необхідних для роботи в освітніх закладах при
викладанні, а саме фундаментальних знань про господарську діяльність людей,
функціонування економічної системи та різноманітних економічних суб’єктів,
державне та міжнародне соціально-економічне життя країни. Завдання курсу –
усвідомлення необхідності пізнання законів функціонування економіки;
створення адекватних уявлень про зміст економічних явищ та їх взаємозв’язок,
уміння висловлювати аргументовані міркування з економічних питань, здобуття
досвіду в аналізі конкретних економічних ситуацій; вироблення вміння
практичного і творчого застосування здобутих економічних знань, які є основою
прийняття багатьох повсякденних рішень у сфері використання доходів;
надання можливостей в майбутньому обґрунтовано і зважено здійснювати
навчально-виховний процес під час викладання курсу «Економіка» у
навчальних закладах ІІІ ступеня.
Структура курсу – Розділ 1. Основні поняття економіки. Мікроекономіка
(Економічні потреби та інтереси; Ринок та його основні елементи;
Підприємництво. Виробництво. Ринкова інфраструктура). Розділ 2. Національна
та світова економіка (Економічний потенціал держави; Держава у ринковій
економіці; Міжнародні економічні відносини).
8. Форми та методи навчання – лекції, практичні роботи, самостійна робота
студентів згідно програми курсу.
9. Форми організації контролю знань, система оцінювання – контроль знань
здійснюється шляхом поточного та підсумкового оцінювання, захисту
практичних робіт.
10.Навчально-методичне забезпечення – програма, список рекомендованої
літератури; методичні посібники з основ економіки в середній школі, завдання
для практичних робіт, приклади завдань для проміжного та підсумкового
контролю знань.
11.Мова викладання – українська.
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