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АНОТАЦІЯ 

Курінний Я. В. Первинна економічна соціалізація дітей 5 – 6-

річного віку в дошкільних навчальних закладах. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) зі спеціальності 13.00.05 „Соціальна педагогіка” 

(231 Соціальна робота). – Державний вищий навчальний заклад „Донбаський 

державний педагогічний університет”, Слов’янськ, 2017. 

Дисертаційну працю присвячено проблемі первинної економічної 

соціалізації дітей 5 – 6-річного віку в дошкільних навчальних закладах. 

У Вступі обґрунтовано актуальність і доцільність обраної теми, 

сформульовано об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, 

розкрито наукову новизну, практичне значення роботи, наведено дані щодо 

апробації та впровадження одержаних результатів. 

У першому розділі – „Теоретичні аспекти первинної економічної 

соціалізації дітей 5 – 6-річного віку” – здійснено ретроспективний аналіз 

понять „соціалізація”, „економічна соціалізація”, „економічна соціалізація 

особистості”, на основі яких поняття „первинна економічна соціалізація дітей 

5 – 6-ти років” трактується як спеціально організований соціально-

педагогічний процес, основою, метою, прогнозованим результатом якого є 

вироблення адекватних уявлень про економічні категорії, розвиток і 

засвоєння навичок та різних форм економічної поведінки. 

Схарактеризовано особливості первинної економічної соціалізації 

особистості в дошкільному дитинстві, сукупність яких характеризується як: 

1) перебіг економічної соціалізації в специфічному соціальному просторі 

„дитинство”; 2) підпорядкування загальним віковим особливостям розвитку; 

3) стадійність; 4) зв’язок з економічним вихованням; 5) структурність; 

6) наступність; 7) потреба в психічній регуляції; 8) потреба в соціально-

педагогічній підтримці. 
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Визначено основні психолого-педагогічні позиції трактування категорії 

„Я-економічне” щодо дитини 5 – 6-ти років, яка містить такі структурні 

компоненти: когнітивний (сформованість у дітей знань і уявлень про себе як 

суб’єкта та об’єкта соціально-економічної діяльності), емоційно-ціннісний 

(наявність потреби та зацікавленості дитини до економічних явищ, 

усвідомлення нею залежності задоволення своїх матеріальних потреб і 

потреб сім’ї від праці дорослих та оцінка суб’єктом місця в економічному 

полі) та практично-діяльнісний (наповненість діяльності дітей економічним 

змістом; спрямованість діяльності на збереження природного й соціального 

середовища; аналіз власних дій і формування соціально-економічного 

досвіду в реальній економічній діяльності та її оцінка з позиції своєї 

ідентичності). 

Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено соціально-

педагогічні умови первинної економічної соціалізації дітей у дошкільному 

навчальному закладі:  

– створення предметно-розвивального середовища, зорієнтованого на 

формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років; 

– консолідація зусиль соціальних педагогів, вихователів і батьків щодо 

оптимізації процесу набуття економічних знань та економічного досвіду 

дошкільників; 

– використання гри економічної спрямованості як провідного засобу 

формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років в умовах дошкільного 

навчального закладу. 

У другому розділі – „Організація дослідно-експериментальної 

роботи з первинної економічної соціалізації дітей 5-6-річного віку в 

дошкільних навчальних закладах” – відповідно до розроблених соціально-

педагогічних умов ефективної первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-

ти років у дошкільних навчальних закладах адекватній діагностичній 

процедурі в процесі дослідно-експериментальної роботи піддавались: 

готовність педагогів дошкільного навчального закладу до реалізації завдань 
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первинної економічної соціалізації вихованців; динаміка ціннісних 

орієнтацій особистості дітей 5 – 6-річного віку в умовах взаємодії сім’ї та 

дошкільного навчального закладу; сформованість Я-економічного дітей 5 –

 6-ти років в умовах дошкільних навчальних закладів. 

З метою реалізації завдань експерименту вивчено стан економічної 

освіти дошкільників в експериментальних дошкільних навчальних закладах, 

використовуючи науково обґрунтовані шляхи діагностичного обстеження. 

Визначено чіткі критерії до кожного параметра діагностики з урахуванням 

шкали оцінювання; підібрано джерела інформації з діагностування (анкети, 

питальники, проективні методики, техніки спостережень, діаграми); 

систематизовано матеріали, що підтверджують результати діагностики. 

Аналіз результатів діагностики продемонстрував, що більшість дітей 

експериментальної групи дошкільного навчального закладу мали низький 

(27,1%) та середній (56,4%) рівні сформованості Я-економічного особистості 

дитини. Та ж картина спостерігається й у більшості дітей контрольної групи 

дошкільного навчального закладу – відповідно 26,9% та 56%. 

Процес упровадження експериментальних умов первинної економічної 

соціалізації дітей 5 – 6-ти років базувався на розробленій структурно-

функційній моделі формування Я-економічного особистості дошкільника в 

дошкільному навчальному закладі й здійснювався засобами авторських 

проектів. 

Реалізація першої умови (створення предметно-розвивального 

середовища дошкільного навчального закладу) здійснювалася шляхом 

внесення психолого-педагогічного забезпечення економічної досвідченості 

суб’єктів освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. 

Реалізацію наступної умови – консолідація зусиль соціальних 

педагогів, вихователів та батьків щодо оптимізації змін ціннісних орієнтацій 

особистості дитини 5 – 6-річного віку – виконано за допомогою інтеграції 

форм і методів взаємодії дошкільного навчального закладу (соціального 
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педагога, вихователів та адміністрації) з родиною на підставі принципу 

відкритості. 

Упровадження третьої умови первинної економічної соціалізації дітей 

у дошкільному навчальному закладі – використання гри економічної 

спрямованості як провідного засобу формування Я-економічного в дітей 5 –

 6-ти років в умовах дошкільного навчального закладу – здійснено на основі 

авторської проектної програми „Економіка для дошкільників”. 

Результати контрольного етапу експерименту продемонстрували 

значне зростання ефективності первинної економічної соціалізації дітей 5 –

 6-ти років за обраними критеріями в експериментальних групах та 

становлення Я-економічного особистості дошкільника. Дошкільний 

навчальний заклад підтвердив свій статус інституту розвитку дитини. 

Наукова новизна дослідження полягала в тому, що: уперше 

визначено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

соціально-педагогічні умови первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-

річного віку в дошкільних навчальних закладах:  

– створення предметно-розвивального середовища, зорієнтованого на 

формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років; 

– консолідація зусиль соціальних педагогів, вихователів та батьків 

щодо оптимізації змін ціннісних орієнтацій особистості дитини 5 – 6-річного 

віку; 

– використання гри економічної спрямованості як провідного засобу 

формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років в умовах дошкільного 

навчального закладу. 

Практичне значення дослідження полягало в розробці та 

впровадженні в процес первинної економічної соціалізації дітей старшого 

дошкільного віку дошкільних навчальних закладів сукупності необхідних 

умов первинної економічної соціалізації на основі авторської програми 

„Економіка для дошкільників”. Одержані результати можуть бути 

безпосередньо використані в практиці раннього соціально-економічного 
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розвитку дітей у дошкільних навчальних закладах, у соціально-виховній 

діяльності соціальних служб для дітей і молоді, у роботі з батьками та 

громадськістю.  

Ключові слова: соціалізація, економічна соціалізація, первинна 

економічна соціалізація особистості, дитина 5 – 6-ти років, Я-економічне 

особистості, дошкільний навчальний заклад. 
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Dissertation work is devoted to a problem of primary economic socialization 

of children 5 – 6 year age in preschool educational institutions. 

In the introduction reasonably relevance and expediency of the chosen 

subject, an object, a subject, the purpose, a task, research methods is formulated, 

the scientific novelty, practical value of work is disclosed, the approbations given 

relatively and introductions of the received results are given. 

In the first section – „Theoretical aspects of primary economic 

socialization of children 5 – 6 year age” – it is carried out the retrospective 

analysis of the concepts „socialization”, „economic socialization”, „economic 

socialization of a person” on the basis of which the concept „primary economic 

socialization of children 5 – 6 years” is treated as socially pedagogical process, is 

specially organized by a basis, the purpose which predicted result is elaboration of 

adequate ideas of economic categories, development and assimilation of skills and 

different forms of economic behavior. 

It is characterized features of primary economic socialization of the 

personality in the preschool childhood which set is characterized as: 1) the course 

of economic socialization in specific social space „childhood”; 2) submission to 

the general century features of development; 3) staging; 4) connection with 

economic education; 5) degree of structure; 6) following; 7) need for mental 

regulation; 8) need for socially pedagogical support. 

Definitely main psychology and pedagogical positions of interpretation of 

category „I-economic” concerning the child 5 – 6 years which contains such 

structural components: cognitive (formation at children of knowledge and ideas of 

as subject and object of social and economic activity), emotionally valuable 

(existence of requirement and interest of the child to economic events, 

understanding by him of dependence of satisfaction of the material requirements 

and needs of family on work of adults and assessment by the subject of the place in 

economic the field) is also practical activity (fullness of activity of children 

economic contents; orientation of activity on preservation of the natural and social 

environment; the analysis of own actions and formation of socially economic 
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experience in real economic activity and its assessment from a position of the 

identity). 

Theoretically reasonably also socially pedagogical conditions of primary 

economic socialization of children in preschool educational institution are 

experimentally checked:  

– creation in detail developing the environment oriented on formation I-

economic at children 5 – 6 years; 

– consolidation of efforts of social teachers, tutors and parents, concerning 

optimization of process of acquisition of economic knowledge and economic 

experience of preschool children; 

– uses of a play of economic orientation as leading means of formation I-

economic at children 5 – 6 years in the conditions of preschool educational 

institution. 

In the second section – „The organization of skilled and experimental 

work from primary economic socialization of children of 5 – 6-year age in 

preschool educational institutions” – according to the developed socially 

pedagogical conditions of effective primary economic socialization of children 5 –

 6 years in preschool educational institutions the adequate diagnostic procedure in 

the course of skilled and experimental work was given in: readiness of teachers of 

preschool educational institution for realization of tasks of primary economic 

socialization of pupils; dynamics of valuable orientations of the identity of children 

5 – 6 year age in the conditions of interaction of family and preschool educational 

institution; formation I-economic at children 5 – 6 years in the conditions of 

preschool educational institutions. 

For the purpose of realization of tasks to an experiment the condition of 

economic education of preschool children in experimental preschool educational 

institutions is studied, using evidence-based ways of diagnostic inspection. 

Definitely accurate criteria to each parameter of diagnostics taking into account 

estimation scale; it is picked up information sources from diagnosing 
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(questionnaire, projective techniques, technology of observations, and the chart); 

materials which confirm results of diagnostics are systematized. 

The analysis of results of diagnostics has shown that most of children of 

experimental group of preschool educational institution had low (27,1%) and 

average (56,4%) levels of formation of the I-economic child of the personality. The 

same picture is observed also in most of children of control group of preschool 

educational institution – according to 26,9% and 56%. 

Process of introduction of experimental conditions of primary economic 

socialization of children 5 – was based 6 years on the developed structurally 

functional model of formation I-economic preschool child of the personality in 

preschool educational institution and was carried out by means of author’s 

projects. 

The realization of the first condition (creation of the preschool educational 

institution which is in detail developing environments) was enabled by 

introduction psychology and pedagogical ensuring economic experience of 

subjects of educational process in preschool educational institution. 

Realization of the following condition – consolidation of efforts of social 

teachers, tutors and parents, concerning optimization of changes of valuable 

orientations of the identity of the child 5 – 6 year age – it is executed by means of 

integration of forms and methods of interaction of preschool educational institution 

(the social teacher, tutors and administrations) with family on the basis of the 

principle of openness. 

Introduction of the third condition of primary economic socialization of 

children in preschool educational institution – use of a play of economic 

orientation as leading means of formation I-economic at children 5 – in the 

conditions of preschool educational institution – is carried out 6 years on the basis 

of the author’s design program „Economy for Preschool Children”. 

Results of a control stage of an experiment have shown significant increase 

in efficiency of primary economic socialization of children 5 – 6 years behind the 

chosen criteria in experimental groups and formation I-economic preschool child 
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of the personality. The preschool educational institution was confirmed by the 

status of institute of development of the child. 

The scientific novelty of the research was that: it is for the first time 

certain, is theoretically reasonable and socially pedagogical conditions of primary 

economic socialization of children 5 – 6 year age in preschool educational 

institutions are experimentally checked: 

– creation in detail developing the environment oriented on formation I-

economic at children 5 – 6 years; 

– consolidation of efforts of social teachers, tutors and parents, concerning 

optimization of changes of valuable orientations of the identity of the child 5 – 6-

year age;  

– uses of a play of economic orientation as leading means of formation I-

economic at children 5 – 6 years in the conditions of preschool educational 

institution; 

– knowledge of the general features of primary economic socialization of 

children, contents and technologies of primary economic socialization of children, 

5 – is specified 6 years; 

– have got the subsequent development of idea of the general essence of 

category „primary economic socialization of the personality” as the stage of 

socialization based on active reconstruction and transformation by the individual of 

social experience in the economic sphere, on the basis of an interiorization of 

economic regularities of occurrence of the child to the economic sphere of society 

to which she belongs. 

The practical value of a research consisted in development and 

deployment in process of primary economic socialization of children of the 

advanced preschool age of preschool educational institutions of set of necessary 

conditions of primary economic socialization on the basis of the author’s program 

„Economy for Preschool Children”. The received results can be directly used in 

practice of early social and economic development of children in preschool 
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educational institutions, in socially educational activity of social services for 

children and youth, in work with parents and the public. 

The theorist methodical and technological materials of the thesis can be 

applied in the course of professional development of tutors of preschool 

educational institutions from social and economic socialization of children 5 – 6 

years, in the course of teaching social psychological pedagogical disciplines for 

future teachers, social teachers and social workers, in the system of professional 

development of socially pedagogical workers. 

Keywords: socialization, economic socialization, primary economic 

socialization of the personality, the child, 5 – 6 years, I-economic of a person, 

preschool educational institution. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Економічна соціалізація особистості як 

наукова проблема детермінована умовами сучасного суспільства 

(нестабільністю, високою соціальною динамікою, невизначеним „вектором” 

соціальних змін), пов’язана з актуальними соціально-економічними та 

психологічними труднощами соціалізації (зниженням статусу соціальної 

відповідності як головного джерела й чинника соціалізації, визначенням 

інверсії процесу соціалізації, збільшенням економічних девіацій, 

розширенням маргінальних проявів), зумовлена домінуванням економічних 

проблем у соціально-педагогічній сфері (поширення конфлікту ринкових та 

етичних цінностей). 

Аналіз світового досвіду свідчить, що сучасний високоорганізований, 

соціально зорієнтований ринок висуває підвищені вимоги до соціально-

економічного розвитку особистості в освітньому процесі. В умовах ринкових 

відносин посилюється значущість таких якостей, як завзятість та діловитість, 

розважливість та хазяйновитість, ініціативність та висока дисциплінованість, 

здібність до самостійного аналізу життєвих реалій, готовність до захисту 

своїх соціально-економічних прав і свобод у межах цивільної толерантності. 

Філософська доктрина суб’єкта діяльності дозволяє поглянути на 

економічну соціалізацію особистості в широкому категоріально-

концептуальному аспекті як на процес активного відтворення та 

перетворення індивідом соціального досвіду в економічній сфері, заснований 

на інтеріоризації норм, правил і цінностей суспільства, до якого належить 

індивід. 

Найбільш ефективною стратегією соціалізації сьогодні вважається 

стратегія формування готовності особистості до переходу в нові соціальні 

умови, починаючи з дошкільного періоду дитинства. Практичне вирішення 

зазначеної стратегії забезпечить більш ранню психологічну готовність 

особистості до економічної діяльності та більш успішне її входження в 
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систему соціально-економічних зв’язків сучасного суспільства. Вітчизняна 

наука (А. Богуш, Н. Гавриш, Е. Корнак, Н. Кривошея, І. Рогальська-

Яблонська, Т. Степанова, Б. Шем’якін) наголошує на розумінні первинної 

економічної соціалізації дошкільників як процесу засвоєння ними 

елементарних економічних понять та набуття „ринкових” навичок поведінки 

вже з перших років життя, оскільки знання, уміння, навички, стереотипи 

поведінки саме в дошкільному віці є фундаментом для становлення людини 

взагалі та її Я-економічного. Провідним інститутом соціалізації на 

зазначеному віковому етапі є дошкільний навчальний заклад, призначення 

якого – забезпечити життєву компетентність дитини від народження до 

п’яти-шести років, сформувати цілісне ставлення до світу. Одне з основних 

завдань навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу в 

сучасних умовах – первинна економічна соціалізація, яку розглядають у 

межах єдиного процесу соціалізації особистості як її складник та яку ми 

визначаємо як процес раннього входження дитини 5 – 6-річного віку в 

економічну сферу суспільства на підставі вироблення адекватних уявлень 

про економічні категорії, економічні цінності та формування Я-економічного 

відповідно до потреб і вимог сучасного суспільства. 

Проблема первинної економічної соціалізації особистості є проблемою 

комплексною, міждисциплінарною. Вона базується та вивчається в межах 

загальної теорії соціалізації особистості (Б. Ананьєв, Г. Андреєва, І. Кон, 

О. Лєонтьєв, А. Мудрик, А. Реан, О. Сухомлинська та ін.), соціології 

свідомості та соціальних відносин у періоди гострих соціально-економічних 

криз (О. В’яткін, О. Дейнека, Т. Дробишева та ін.), теорії економічної 

свідомості та її когнітивного, емоційного й мотиваційного компонентів 

(А. Журавльов, Ю. Забродін, Д. Канеман, А. Китов, Ф. Котлер, В. Позняков, 

J. Engel, B. Kirkcaicly, A. Lewi, A. Tversky та ін.), економічної теорії 

особистості в таких її розділах, як економічні установки особистості 

(О. Боковиков, Г. Фенько, G. Katona та ін.), економічні цінності (Л. Абалкін, 

А. Абрамова, А. Журавльов, Н. Журавльова та ін.), економічна ідентичність 



 19 

особистості (В. Хащенко та ін.). Проблема первинної економічної соціалізації 

насамперед виникає в процесі пошуку ефективних стратегій і тактик 

соціалізації людини в нових соціально-економічних умовах (Т. Алєксєєнко, 

Є. Бєлінська, М. Васильєва, В. Галузинський, М. Євтух, Н. Заверико, 

А. Капська, О. Кузьміна, Ю. Поліщук, А. Рижанова, С. Савченко та ін.), 

визначення особливостей соціалізації дітей та молоді в різних соціальних 

інститутах і установах (Ю. Богінська, Н. Гавриш, Н. Горлач, Л. Завацька, 

Е. Задорожнюк, В. Курило, С. Курінна, С. Коношенко, О. Кузьміна, П. Лунт, 

С. Омельченко, О. Рассказова, М. Стельмащук, І. Трубавіна, С. Харченко, 

Л. Цибулько). Актуальними є дослідження загальних основ, змісту й методів 

первинної економічної освіти та виховання дітей 5 – 6-ти років (Н. Бєляєва, 

С. Гончаренко, Н. Гавриш, Л. Гумєрова, Т. Дробишева, Н. Дудник, 

А. Залізняк, О. Кононко, О. Кульчицька, Є. Курак, Ю. Лелюк, І. Рогальська-

Яблонська, М. Роганова, В. Розов, А. Смолєнцева, А. Шатова та ін.), деяких 

аспектів первинної економічної соціалізації дошкільників (Г. Авер’янова, 

Л. Галкіна, Л. Голуб, Є. Голубєва, Н. Грама, Г. Григоренко, Н. Дудник, 

Г. Євменова, І. Єрмакова, С. Єроніна, Р. Жадан, Ж. Жиліна, А. Залізняк, 

Є. Козлова, А. Сазонова, О. Сєрбова, А. Смолєнцева, Г. Фенько, А. Шатова та 

ін.). 

Водночас цілісних досліджень первинної економічної соціалізації 

особистості в ранньому онтогенезі в дошкільних навчальних закладах не 

проводилося. 

Здійснений теоретичний аналіз літературних джерел дозволив виявити 

такі суперечності: 

– між потребами сучасного суспільства в оптимальному рівні 

соціально-економічної обізнаності молодої особистості та недостатністю 

наукових досліджень, що закладають теоретичні засади первинної 

економічної соціалізації; 

– між визнанням важливості первинної економічної соціалізації 

особистості в період дошкільного дитинства та недостатньою розробленістю 
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теорії первинної економічної соціалізації 5 – 6-річних дітей, проектування 

соціально-педагогічних умов для її реалізації в умовах дошкільного 

навчального закладу; 

– між необхідністю практичного вирішення проблеми первинної 

економічної соціалізації старших дошкільників і недостатнім науково-

технологічним та методичним забезпеченням цього процесу. 

На підставі зазначених суперечностей і актуальності проблеми 

дослідження сформульовано тему дисертаційної роботи: „Первинна 

економічна соціалізація дітей 5 – 6-річного віку у дошкільних 

навчальних закладах”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація є частиною науково-дослідної роботи кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний 

університет” (м. Слов’янськ) у межах комплексної наукової теми „Теорія і 

практика соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення” 

(державний реєстраційний номер 0115U003305). Тему затверджено Вченою 

радою Донбаського державного педагогічного університету (протокол № 4 

від 26.12.2014 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових 

досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 632 

від 22.04.2015 р.). 

Об’єкт дослідження – процес первинної економічної соціалізації дітей 

5 – 6-ти років. 

Предмет дослідження – соціально-педагогічні умови первинної 

економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років у дошкільних навчальних 

закладах. 

Мета дослідження – науково обґрунтувати, упровадити та 

експериментально перевірити ефективність соціально-педагогічних умов 

первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років в умовах дошкільного 

навчального закладу. 
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Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: 

1. На основі аналізу наукової філософської, психологічної та 

соціально-педагогічної літератури схарактеризувати теоретичні аспекти 

проблеми первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років. 

2. Визначити особливості первинної економічної соціалізації дитини в 

дошкільному віці. 

3. Розробити соціально-педагогічні умови ефективної первинної 

економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років у дошкільних навчальних 

закладах. 

4. Упровадити сукупність соціально-педагогічних умов первинної 

економічної соціалізації в практику діяльності дошкільних навчальних 

закладів щодо формування Я-економічного дітей 5 – 6-ти років та 

експериментально перевірити її ефективність. 

Відповідно до визначених завдань застосовано такі методи 

дослідження: теоретичні – аналіз (категоріально-концептуальний, 

критеріальний, системно-комплексний, порівняльний) філософської, 

соціологічної, соціально-економічної, культурологічної, соціально-

психолого-педагогічної літератури для розкриття сутності категорії 

економічної соціалізації, основних її концептів, визначення Я-економічного 

дітей 5 – 6-ти років, соціально-педагогічних умов первинної економічної 

соціалізації та критеріїв її ефективності; проектування й моделювання для 

визначення логіки дослідження та розробки моделі первинної економічної 

соціалізації дітей 5 – 6-ти років в умовах дошкільного навчального закладу; 

емпіричні – спостереження, бесіда, інтерв’ювання, анкетування, оцінка 

(експертна оцінка та самооцінка), стандартизовані методики; 

констатувальний, формувальний і контрольний етапи педагогічного 

експерименту для перевірки ефективності соціально-педагогічних умов 

первинної економічної соціалізації, математичні методи для обробки, 

інтерпретації та ілюстрування результатів дослідження. 
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Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: уперше визначено, 

теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено соціально-

педагогічні умови первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-річного віку 

в дошкільних навчальних закладах:  

– створення предметно-розвивального середовища, зорієнтованого на 

формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років; 

– консолідація зусиль соціальних педагогів, вихователів та батьків 

щодо оптимізації змін ціннісних орієнтацій особистості дитини 5 – 6-річного 

віку; 

– використання гри економічної спрямованості як провідного засобу 

формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років в умовах дошкільного 

навчального закладу. 

– уточнено знання про загальні особливості первинної економічної 

соціалізації дітей, зміст і технології первинної економічної соціалізації дітей 

5 – 6-ти років; 

– набули подальшого розвитку уявлення про загальну сутність категорії 

„первинна економічна соціалізація особистості” як етапу соціалізації, 

заснованого на активному відтворенні й перетворенні індивідом соціального 

досвіду в економічній сфері, на підставі інтеріоризації економічних 

закономірностей входження дитини в економічну сферу суспільства, до якого 

вона належить. 

Практичне значення дослідження полягає в розробці та 

впровадженні в процес первинної економічної соціалізації дітей старшого 

дошкільного віку дошкільних навчальних закладів сукупності необхідних 

умов первинної економічної соціалізації на основі авторської програми 

„Економіка для дошкільників”. Одержані результати можуть бути 

безпосередньо використані в практиці раннього соціально-економічного 

розвитку дітей у дошкільних навчальних закладах, у соціально-виховній 

діяльності соціальних служб для дітей і молоді, у роботі з батьками та 

громадськістю. Теоретико-методичні та технологічні матеріали дисертації 
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можуть бути застосовані в процесі підвищення кваліфікації вихователів 

дошкільних навчальних закладів із соціально-економічної соціалізації дітей 

5 – 6-ти років, у процесі викладання соціально-психолого-педагогічних 

дисциплін для майбутніх педагогів, соціальних педагогів та соціальних 

працівників, у системі підвищення кваліфікації соціально-педагогічних 

працівників. 

Експериментальні матеріали впроваджено в практику роботи 

дошкільних навчальних закладів м. Слов’янська Донецької області ДНЗ № 30 

„Казка” (довідка № 17 від 29.03.2017), ДНЗ № 20 „Теремок” (довідка 01/11-21 

№ 41 від 30.03.2017); м. Костянтинівка Донецької області ДНЗ № 31 „Мир” 

(довідка № 01/10-34 від 17.04.2017); м. Краматорська Донецької області ДНЗ 

№ 67 „Сонячний” (довідка № 13 від 30.03.2017); м. Рівне „Навчально-

виховний комплекс” № 1 (довідка № 598 від 25.04.2017), м. Новоград-

Волинська Житомирської області ДНЗ № 14 „Золотий ключик” (довідка № 21 

від 14.03.2017). 

Апробація результатів дослідження. Результати та висновки 

виконаної роботи обговорено й позитивно оцінено на засіданнях кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи ДВНЗ „Донбаський державний 

педагогічний університет (2014 – 2017 рр.). Основні положення дисертації 

представлено на Міжнародних науково-практичних конференціях і 

педагогічних конгресах: „Соціально-педагогічна парадигма виховання: 

сутність та шляхи реалізації” (Ніжин, 2014), „Психолого-педагогічний і 

соціальний супровід дитинства в освітньому просторі: проблеми і 

перспективи” (Слов’янськ, 2015), ,,Педагогогічна спадщина Софії Русової в 

контексті сучасної дошкільної освіти” (Одеса, 2016), „Соціально-

психологічні технології розвитку особистості” (Херсон, 2016), „Психолого-

педагогічний і соціальний супровід дитинства в освітньому просторі: 

проблеми і перспективи” (Слов’янськ, 2017); „Problems and prospects of 

territories’ socio-economic development” (Poland, Opole, 2017.); 

„Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій” (Слов’янськ, 2017); 
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Всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах: „Перший крок 

у науку” (Луганськ, 2014), „Дошкільна освіта у сучасному освітньому 

просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації” (Харків, 2016), 

„Педагогізація соціального середовища в роботі з різними соціальними 

суб’єктами” (Харків, 2016), „Спадщина Івана Франка у світлі сьогодення” 

(Слов’янськ, 2016). 

Публікації. Основні положення і висновки дисертаційного 

дослідження викладено в 15 одноосібних наукових публікаціях автора, із них 

7 – у фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному науковому виданні, 7 – у 

збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (338 найменувань, із них 11 – іноземною мовою) та 

7 додатків на 34 сторінках. Робота містить 11 таблиць, 10 рисунків. 

Загальний обсяг дисертації – 264 сторінки. Обсяг основного змісту дисертації 

становить 183 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРВИННОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ 5 – 6-РІЧНОГО ВІКУ 

 

1.1. Первинна економічна соціалізація дітей 5 – 6-ти років як 

соціально-педагогічна проблема 

 

Ураховуючи складність соціально-економічного розвитку сучасної 

України, проблема економічної соціалізації особистості на початкових етапах 

розвитку набуває особливого значення. З огляду на це, зазначена нами 

проблема потребує більш ретельного дослідження передусім соціально-

педагогічних і соціально-психологічних особливостей систем „дитина – 

суспільство” та „суспільство – дитина”. 

Упродовж аналізу намагалися розкрити сутність поняття „соціалізація”, 

„економічна соціалізація”, „первинна економічна соціалізація дітей 5 – 6-ти 

років” і визначити складники цього процесу, що вивчає закономірності й 

механізми, детермінанти; дослідити чинники, форми та етапи економічної 

соціалізації особистості, виявити різні підходи й концепти вивчення 

економічної соціалізації в зарубіжних і вітчизняних дослідженнях. 

Теоретичний аналіз економічної соціалізації здійснено в межах 

загальної теорії соціалізації. Нас цікавили, насамперед, питання щодо 

функцій, чинників і механізмів соціалізації особистості, оскільки саме вони є 

ключовими теорії соціалізації й за допомогою них ми змогли дослідити 

аналогійні моменти теорії економічної соціалізації. 

Проблема соціалізації була предметом вивчення багатьох відомих 

науковців: (О. Безпалько, В. Бочарова, М. Галагузова, Н. Голованова, 

Л. Завацька, Н. Заверико, І. Звєрєва, А. Капська, Н. Лавриченко, 

М. Лукашевич, А. Мудрик, О. Рассказова, І. Рогальська, С. Савченко, 

C. Харченко та ін.) [21; 36; 57; 95; 97; 118; 171; 181; 194; 238; 245; 251; 306]. 
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Найбільш ґрунтовно теорію соціалізації розробив А. Мудрик, який 

трактував поняття соціалізації як процес розвитку людини у взаємодії з 

навколишнім світом та як двобічний процес, залучаючись до якого індивід, з 

одного боку, засвоює соціальний досвід, інтегруючись у соціальне 

середовище, у систему соціальних зв’язків, а з іншого – активно відтворює ці 

зв’язки, реалізуючи себе як особистість [196, с. 47]. 

Свідченням величезного інтересу до проблеми соціалізації особистості 

є значна кількість кандидатських і докторських дисертацій, монографічних 

досліджень, присвячених різним її аспектам упродовж останніх років. Чільне 

місце серед них посідають праці І. Звєрєвої, А. Капської, Л. Завацької, 

Н. Заверико, С. Савченка, С. Харченка, у яких репрезентовано основні 

напрями соціальної роботи з дітьми та молоддю в Україні, які закладають 

методологічні засади соціально-педагогічних досліджень щодо різних 

аспектів соціалізації особистості [97; 118; 95; 251; 306].  

Різні напрями процесу соціалізації досліджено в докторських 

дисертаціях: соціальне мікросередовище (В. Бочарова) [36]; умови 

соціалізації різних категорій суспільства та специфіка впливів тих чи тих 

чинників на особливості перебігу цього процесу (Н. Голованова, А. Капська, 

С. Курінна, Л. Міщик, І. Рогальська та ін.) [57; 118; 154; 245]; науково-

теоретичні засади соціалізації студентської молоді в позанавчальній 

діяльності в умовах регіонального освітнього простору (С. Савченко) [251], 

теоретико-методичні основи соціально-педагогічної роботи з сім’єю 

(І. Макарова, І. Трубавіна) [187; 290]. 

Значним є внесок вітчизняних науковців, які дослідили процес 

соціалізації дітей шкільного віку: докладно розроблено теоретико-методичні 

засади соціалізації дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї та школи 

(Т. Кравченко) [146], процес соціалізації особистості молодшого школяра в 

процесі ігрової діяльності (Ю. Богінська) [30]; проаналізовано педагогічні 

умови соціалізації молодших школярів у стосунках з однолітками 

(О. Малахова) [189]; розроблено та впроваджено технологію формування 



 27 

соціокультурного досвіду молодших школярів засобами театральної 

педагогіки (Р. Калько) [114]; соціально-педагогічні умови захисту дитинства 

в загальноосвітній школі представлено в дослідженні О. Караман [120].  

Поняття „соціалізація” в теорію і практику дошкільної освіти ввійшло 

порівняно недавно. Для розуміння нашої проблеми звернемося до загальних 

положень, розроблених провідними українськими вченими. Науковці 

(Л. Артемова, А. Богуш, Л. Варяниця, Н. Гавриш, Н. Кирста, Л. Кононко, 

Т. Кравченко, В. Кузь, С. Курінна, Н. Лисенко, Т. Поніманська, І. Рогальська 

та ін.) [13; 31; 43; 54; 137; 147; 150; 155; 184; 218; 247] визначили 

соціалізацію як історично зумовлений процес входження дитини у світ 

конкретних соціальних зв’язків і засвоєння соціокультурного досвіду, 

засвоєння цінностей, норм поведінки та активної власної діяльності й 

спілкування.  

Аналіз досліджень соціалізації особистості дозволив визначити низку її 

функцій, які детерміновані чинниками та механізмами соціалізації. Найбільш 

„сталими” можна назвати функції інкультурації та трансляції культури, 

оскільки культурне середовище, з одного боку, акумулює соціально значущі 

результати діяльності людей, а з іншого – їх взаємодію з предметами 

культури, що призводять до формування соціальної свідомості особистості. 

Найбільш дослідженими функціями соціалізації особистості можна вважати 

функцію засвоєння (інтеріоризації) соціального досвіду (Л. Виготський, 

А. Бандура, У. Джеймс, Е. Дюркгейм, Д. Мід, Ж. Піаже, З. Фрейд, Е. Фром, 

К. Юнг) [48; 74; 216; 305; 325]. На думку О. Бєлінської, зміст соціального 

досвіду, який засвоює індивідуум, включає моделі поведінки та соціальні 

значення – символи, цінності установи. Засвоєння моделей поведінки 

залежить від їх суб’єктивної й об’єктивної значущості та від узгодженості 

індивідуальних і групових очікувань. Засвоєння соціальних знань є 

багаторівневим процесом, має незворотний характер та протікає в процесі 

усвідомленої та добровільної поведінки [23]. 
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Найбільш продуктивним чинником соціалізації особистості у 

вітчизняних та зарубіжних дослідженнях уважається здатність до 

самоконструювання (О. Асмолов, І. Кон, К. Левін, О. Леонтьєв, А. Маслоу, 

Д. Мід, К. Роджерс, В. Столін, В. Френкл В. Шадриков, Е. Еріксон) [16; 134; 

175; 331]. Тут на перше місце виходить власна творча активність, 

самосвідомість та процеси самореалізації особистості (І. Кон) [130]. Під 

конструюванням розуміємо впорядкування соціальної інформації в систему 

для усвідомлення її сенсу (Г. Андреєва) [11], а основним пояснювальним 

принципом стає інтерпретаційна парадигма (Х. Абельє). Реальний 

внутрішній світ особистості є самоствореним, оскільки постійно 

вдосконалюється, осмислюється та інтерпретується, тобто ідентифікується в 

нових соціальних умовах. 

Зазначена систематизація дозволяє визначити психологічні механізми 

соціалізації особистості як процесу, який перетворює активність чинника 

соціалізації (соціальні умови, рушійні сили, якості особистості) в її результат. 

У подальшому всі вказівки положення загальної теорії соціалізації будуть 

використані для побудови концептів економічної соціалізації. 

У межах нашої праці теоретичний аналіз проблеми дослідження 

припускає, по-перше, розуміння сутності феномену „економічна 

соціалізація”, „первинна економічна соціалізація дітей 5 – 6-ти років”; по-

друге, розгляд питання щодо їх детермінацій, де детермінація, за 

визначенням Ю. Іванова та О. Джужа, – процес визначення, зумовлення, що 

характеризує залежність одних явищ, процесів і станів від інших [110]. 

Наукова проблематика детермінацій економічної соціалізації з погляду 

на стан сучасного вітчизняного соціуму ми розглядали в площині соціології 

змінюваного суспільства, гострих соціально-економічних криз 

(Г. Авер’янова, Д. Бегг, Р. Дорнбуш, В. Москаленко, С. Фішер, В. Циба, 

Ю. Шайгородський) [2; 193]. 

Найбільш важливими для нас висновками в галузі соціології 

змінюваного суспільства є такі:  
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– специфічною умовою особистості постає трансформація сучасного 

суспільства, для якого характерно поєднання швидкості та радикалізму 

реформ, що проводяться з відсутністю в них „єдиного вектора”, і 

визначається як соціальна нестабільність. Вона сприймається людиною, 

передусім, як абсолютна невизначеність ситуації та, отже, неспроможність 

навіть найближчого прогнозування власного життєвого шляху (Г. Андреєва, 

А. Донцова) [11]; 

– найважливішою характеристикою сучасних соціально-економічних 

змін є перехід економіко-соціальних функцій від капіталу до інформації – 

уже не власність, а рівень знань та доступ до інформації стає провідним 

чинником соціальної диференціації, у чому змінює зміст тези про те, що 

соціальна відповідність є і джерелом, і чинником соціалізації: ефективну 

соціалізацію індивіда супроводжує не його відповідність певній соціальній 

групі, а його інтерактивність на рівні психологічних механізмів 

добудовування та конструювання (Е. Гідденс, М. Кастельє, Д. Ласло, 

Ю. Габермас, Т. Postmes, S. Turkle). 

– у кризові періоди образ соціального змінюваного світу неминуче 

викликає зміни уявлень людини щодо самої себе та особистісних 

детермінант, які стають основними чинниками соціалізації, тобто загалом 

акцент зміщується на активність особистості в процесі соціалізації 

(Х. Абельє, Н. Лебедєва, В. Муратов, Т. Стефаненко, І. Яковенко, D. Abrams, 

M. Banaji, D. Prentice, M. Hogg). 

Отже, наукова проблема економічної соціалізації особистості в умовах 

змінюваного суспільства виявляє себе в нових психологічних чинниках і 

механізмах економічної соціалізації особистості. Акценти соціально-

психологічної детермінації діяльності та соціалізації зміщуються в бік 

суб’єкта діяльності: економічна спрямованість постає як провідний чинник 

економічної соціалізації особистості, конфлікт ринкових і етичних цінностей 

слугує новим чинником та механізмом економічної соціалізації особистості, 
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а стратегія економічної соціалізації особистості спрямована на формування 

психологічної готовності до економічної діяльності. 

Вивчення дослідження Т. Терехової дає можливість стверджувати, що 

економічна соціалізація має особливу систему детермінацій, де 

системоутворювальною детермінацією є економічна свідомість, 

макросферами – економічні цінності, де економічна свідомість та економічні 

цінності знаходять свій прояв і втілення в економічній поведінці. Зв’язок 

економічної свідомості, економічних цінностей, економічної поведінки 

багатоаспектний: те, що за одних умов і за одних обставин постає як 

причина, в інших виявляється наслідком. З погляду на системний підхід, 

детермінанти економічної соціалізації розглядають як єдину систему, 

оскільки в процесі розподілу системи на частини втрачається справжня 

сутність та специфіка всіх її процесів. 

У межах системи економічної детермінації науковці розглядають 

економічну свідомість як одну з форм індивідуальної або групової 

свідомості, що відбувається в різних проявах знань суб’єкта щодо будь-яких 

економічних об’єктів та ставлення до них. Аналіз педагогічної (В. Бондар, 

О. Мармаза, О. Орлов, В. Сластьонін, К. Ушинський, І. Шалаєв) [266] та 

психологічної (В. Абраменкова, В. Ананьєв, Л. Божович, Л. Виготський, 

В. Давидов, Г. Костюк, С. Рубінштейн) [1; 33, 48, 69, 144; 250] наукової 

літератури довів, що до основних феноменів економічної свідомості 

належать соціальні уявлення про економічні об’єкти і ставлення до них; 

соціальні установки, стереотипи, які пов’язані з економічними об’єктами; 

феномен соціальних очікувань економічних змін, соціальна категоризація та 

інтерпретація економіко-психологічних уявлень (А. Журавльов, 

А. Купрейченко) [94]. Економічна свідомість – не просто образ економічної 

дійсності, а особлива форма психічної діяльності, що зорієнтована на 

відображення та перетворення економічної дійсності (В. Комаровська, 

Г. Ложкін, В. Спасєнніков) [180]. 
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Культура як макросередовище детермінації становить „проекцію” 

загальної культури на сферу соціально-психологічних відносин, оскільки у 

сфері економіки працюють різноманітні складники культури. Саме культура 

пропонує суспільству економічні цінності, що впливають на образ 

„економічного життя” та економічної поведінки, які випробовують, 

насамперед, вплив соціокультурної й соціально-економічної ситуації та 

створюють нові соціальні-економічні практики. Як складна система, 

специфічне середовище культура забезпечує становлення особистості на 

підставі економічного досвіду та традицій, формування специфічної 

мотивації діяльності. Ключовим елементом у такій системі є цінності, які 

превалюють у суспільстві. У цих цінностях відображено уявлення, які 

поділяють усі члени суспільства, щодо цієї культури, її культурних ідеалів. 

За особливостями цінностей, їх структурою та динамікою можна судити про 

напрям економічної соціалізації суб’єкта в економічному середовищі. 

Динаміка соціальних і економічних цінностей визначається як критерій 

економічної соціалізованості та як передумова чи умова існування Я-

економічного особистості дитини 5 – 6-ти років. Отже, ціннісні орієнтації – 

один з основних змістових елементів економічної соціалізації – є ключовим 

чинником економічної активності особистості, що динамічно відображають 

поточну соціально-економічну ситуацію та виконують функцію 

стимулювання економічної активності (А. Журавльов, Н. Заверико, 

І. Звєрєва, А. Купрейченко, Л. Хорошилова) [94; 97].  

Для того, щоб зрозуміти систему детермінацій економічної соціалізації, 

самостворювальний чинник „економічна свідомість” потрібно розглядати у 

зв’язку з економічною поведінкою та через призму економічної поведінки. 

Зміни в економічній поведінці обов’язково свідчать про зміни економічних 

цінностей: ці зміни можуть бути пов’язані з трансформацією внутрішніх 

(прихованої від спостереження) та зовнішніх (відкритої для спостереження) 

економічних цінностей людини. Економічні цінності пропонують людині 

адекватні способи економічної поведінки в заданій ситуації, які впливають на 



 32 

її результат, тим самим відтворюють новий, більш результативний рівень 

економічної соціалізованості (О. Голубєва) [60]. 

Отже, аналіз теоретичних засад системи детермінації економічної 

соціалізації особистості дозволяє зробити висновок про те, що економічна 

соціалізація – це процес активного відтворювання та перетворення 

індивідом соціального досвіду в економічній сфері, заснований на 

інтеріоризації норм, правил і цінностей того суспільства, до якого 

належить індивід. 

У цьому визначенні економічної соціалізації особистості відображено 

суб’єктно-рольовий підхід економічної соціалізації, що включає теоретико-

методологічні та науково-методичні положення економічної соціалізації 

особистості як формування психологічної готовності до економічної 

діяльності (О. В’яткін) [49]. Отже, сутність цього підходу полягає в тому, що 

вона адекватно відтворює процес та результат економічної соціалізації 

особистості в умовах змінюваного суспільства. Тут суб’єкт є діячем в 

економічних ролях, а особистість і свідомість накопичує зміни, пов’язані із 

соціалізацією. Як зовнішній критерій економічної соціалізації особистості 

постає соціально-економічний статус суб’єкта на відміну від іншого підходу, 

де критерієм соціалізації є вік (К. Черьомухіна) [312]. 

Слушним, на нашу думку, є твердження вітчизняних учених 

(Г. Авер’янова, С. Максименко, В. Москаленко, В. Циба, Ю. Шайгородський 

та ін.) [2; 193], які вважають, що суб’єктно-рольовий підхід дослідження 

економічної соціалізації особистості дозволяє розглядати її як міжпоколінний 

процес. Такий підхід актуальний для нашого суспільства, економіка якого 

динамічно перебудовується. В умовах трансформації різні покоління, що 

соціалізувалися в якісно різних економічних умовах, мають також суттєву 

різницю в економічних установках. Історична ситуація склалася так, що в 

безпосередній взаємодії опинились представники поколінь, які дотримуються 

протилежних економічних настанов. Процес економічної соціалізації тому 

відбувається у важкій, кризовій формі та відбивається на функціонуванні 
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свідомості кожної вікової категорії в сім’ї та їхній взаємодії 

(А. Гальчинський, П. Єщенко, В. Лагутін, Ю. Палкін) [54]. 

Отже, міжпоколінна взаємодія детермінується, з одного боку, 

спрямованістю соціально-економічної трансформації в суспільстві, а з 

іншого – місцем покоління в історії економічної соціалізації.  

Характер економічних настанов визначається належністю до певної 

вікової групи. У членів однієї сім’ї різні уявлення про життєві цінності, роль 

грошей у їхньому житті, різні оптимальні моделі діяльності та поведінки. 

Відбувається руйнування ціннісного простору сім’ї, визначальним стає 

належність до покоління (Г. Авер’янова) [2]. 

Отже, суб’єктно-рольовий підхід до економічної соціалізації 

особистості акцентує відносну автономію та активність суб’єкта в процесі 

соціалізації в економічних ролях. Тотожність установчої регуляції діяльності 

та економічної ролі дозволяє уявити економічну діяльність за допомогою 

економічних ролей та специфічних психологічних чинників і механізмів, що 

забезпечують психологічну готовність до економічної діяльності 

(О. Асмолов) [16]. 

Застосування суб’єктно-рольового підходу в дослідженні поняття 

„економічної соціалізації” дозволяє також позбавитися методологічних 

обмежень у наявних підходах до визначення вказаного феномену. Ідеться, 

перш за все, про те, що поняття „економічна соціалізація” широко 

використовується в соціальних науках, насамперед, в економічній психології, 

проте й на сьогодні не має обґрунтованого трактування зазначеного поняття. 

Відомо, що спочатку це поняття припускало засвоєння та активне 

відтворення індивідом соціального досвіду в економічній сфері життя 

(Cummings, Taebel, Stacey та ін.) [336] або навчання людей діяти в економіці 

– планувати бюджет, економити, позичати гроші, сприймати рекламу, 

купувати, а також розуміти більш широке призначення економіки (L. Furby) 

[332]. Наприкінці ХХ століття економічну соціалізацію визначали як уміння 

користуватися грошима та власністю (Furby, Stacey) [332; 336]. У цих 
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визначеннях, як бачимо, чітко простежується їхня методологічна 

обмеженість. 

Зазначимо, що цю методологічну обмеженість феномену „економічної 

соціалізації” вивчали на теренах соціальної психології в західних країнах 

десять років поспіль, традиційно акцентуючи увагу на психології грошей 

(У. Джеймс, В. Зелінгер, Д. Лассаре та ін.) [74; 37], які вивчали зміну психіки 

людей та їхню поведінку внаслідок впливу грошей. С. Абраменкова [1] 

вважала, що гроші, поряд з іншими речами, можна вважати метою 

економічної поведінки, бо гроші (Г. Авер’янова) [2] є головним чинником 

входження індивіда у світ економіки (Г. Фенько) [295]. З цим не завжди 

погоджуються науковці вітчизняної школи психології (О. Асмолов, 

О. Леонтьєв, С. Рубінштейн) [16; 175; 250], які вважають, що головний 

чинник економічної соціалізації особистості слід усе ж таки шукати у сфері 

суб’єктно-особистісного концепту, концепту активності особистості, про що 

й ітиметься в подальшому. 

Деякі науковці визнають, говорячи про якусь методологічну 

обмеженість психології грошей, що багато її експериментальних досліджень 

роблять значний внесок в експериментальну психологію економічної 

свідомості, економічної соціалізації. Так, У. Джеймс показав, що факт 

володіння грішми зумовлює різну поведінку людей у їхньому 

самоствердженні. Тут працює вербальна формула: особистість у широкому 

розумінні – це „Я” плюс капітал і готівка, зміна яких впливає на 

трансформацію „Я” [74]. Загалом же психологія грошей у своїх дослідженнях 

виявила, що ставлення людини до грошей зумовлено особистісними 

особливостями, статтю, віком, а також соціально-культурним оточенням, 

економічним статусом. З’ясовано, що люди довше зберігають здоров’я, 

залишаються психічно врівноваженими й фізично міцними, якщо не 

відмовляють собі в задоволенні витрачати гроші. Психологічні особливості 

ставлення до грошей виявляються в структурі витрат, заощадженні коштів, у 

почуттях до бідних і багатих, у проблемах зрівняльного розподілу. 
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Соціокультурні відмінності, зумовлені економічними чинниками, 

виявляються у сфері негативних емоцій – провини, тривоги, напруги, 

дискомфорту, що виникають у втраті контролю над власним фінансовим 

станом. З’являються перші економіко-психологічні дослідження „грошової” 

типології особистості. Гроші є важливим компонентом економічної 

соціалізації. Відчуття себе бідним чи багатим впливає на психічні та 

особистісні якості людини, на формування її спрямованості та професійного 

вибору (І. Альошина, О. Дейнека, А. Смоленцева) [5; 70; 272].  

Поняття економічної соціалізації в її суб’єктно-рольовій моделі 

значною мірою позбавлене зазначеного недоліку, оскільки тут розробка 

поняття економічної соціалізації здійснюється з позицій суб’єктно-

діяльнісного підходу, що забезпечує формування та розвиток цілісної 

особистості (О. Асмолов, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн) [16; 175; 250], де 

сферою життєдіяльності суспільства є економіка. При цьому під 

економічною діяльністю розуміють перетворювальну активність 

економічного суб’єкта, що здійснюється в трьох сферах – робота за наймом, 

підприємництво та просте господарювання. В основі економічної діяльності 

покладено дії та операції, що орієнтуються на очікувану користь і вигоду, 

доцільність та значущість яких зумовлені ефективністю використання 

обмежених ресурсів на основі раціонального вибору. 

У термінах суб’єктно-діяльнісного підходу економічна соціалізація 

особистості – це процес засвоєння особистістю соціального досвіду, його 

перетворення та відтворення в економічній діяльності, входження в 

економічне середовище. На думку О. В’яткіна, це процес активної взаємодії 

із середовищем, що супроводжується розвитком особистості та 

перетворенням навколишнього середовища, психологічними чинниками й 

механізмами якого є економічні ролі, очікування, цінності, установки, 

здібності, а критерієм – соціально-економічний статус та стійкі зміни самої 

особистості [49]. 
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Зауважимо, що „методологізація” визначення „економічна 

соціалізація” забезпечена категорією суб’єкта, оскільки категорія суб’єкта 

найбільш повно відповідає вимогам змінюваного суспільства до особистості 

в процесі соціалізації, забезпечуючи її цілісність, автономність, активність у 

діяльності та діяльнісній соціалізації. Отже, феномен суб’єкта належить до 

рівня найвищого соціального розвитку, оскільки специфічною якістю 

суб’єкта є його активність.  

Категорія суб’єкта розкриває також закономірності соціалізації 

особистості в системі економічних відносин, перетворення соціальних 

відносин у вищі психічні функції, у функції свідомості (Л. Виготський) [48]. 

Свідомість набуває економічного змісту за допомогою системи економічних 

сенсів, що дозволяє конструювати економічні значення в першочергово 

нейтральному об’єкті або соціальній ситуації. Безпосередньо активною 

ланкою, що забезпечить взаємодію особистості та соціального оточення, стає 

суб’єкт діяльності, який утілює діяльнісну соціалізацію. Особистість постає 

як носій цінностей, особистісних якостей, економічних настанов, ставлення 

до власності, економічної ідентичності, забезпечуючи цілісну економічну 

спрямованість. Акумульованим образом економіки в особистості є 

господарський тип особистості (О. Лазурський) [172]. Між економічною 

свідомістю, суб’єктом діяльності та особистістю існує субординація з 

потенціалу соціалізації, що включає ступінь соціальної активності та рівень 

узагальнення її форм. 

Отже, суб’єктно-рольова парадигма економічної соціалізації дозволяє 

стверджувати, що остання реалізується на трьох рівнях соціалізації – 

економічна свідомість, суб’єкт діяльності, особистість. Науковці доводять 

(О. Лазурський, М. Ланге, Б. Ломов, О. Потебня, І. Сікорський) [172] , що 

процес економічної соціалізації розгортається так. Початком процесу 

соціалізації є соціалізація свідомості, яка набуває економічну якість через 

формування економічного сенсу, що дозволяє народжувати економічні 

значення в первісно нейтральних об’єктах і соціальних ситуаціях. У 
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подальшому перебіг економічної соціалізації особистості відбувається на 

кількох рівнях взаємодії та інтеграції: „суб’єкт – особистість”, де особистість 

постає як суб’єкт, а суб’єкт – як особистість; „особистість – економічне 

середовище”, де особистість є суб’єктом економічних відносин і носієм 

економічно значущих якостей; „свідомість – діяльність”, де суб’єкт постає як 

носій свідомості та діяч в економічних ролях; „діяльність – соціалізація”, де 

економічна роль слугує як одиниця аналізу діяльності та функційна одиниця 

соціалізації особистості. Економічна роль, на думку О. В’яткіна, реалізує 

інтегративні можливості суб’єкта діяльності, виходить із орієнтації в 

економічній ситуації, спрямована на взаємодію з нею та включає набір 

відпрацьованих дій [49].  

Отже, науковий аналіз дозволяє визначити структуру економічної 

соціалізації, яка детермінується системним критерієм або ефектом 

соціалізації. Як така постає психологічна готовність до економічної 

діяльності як ефект соціалізації. Структура економічної соціалізації включає 

базові та операційні категорії. Три базові категорії – економічна свідомість, 

суб’єкт діяльності, особистість – залежать від потенціалу соціалізації 

(ступеня соціальної активності та рівня її узагальнення). Операційні категорії 

– мета, психологічний чинник, психологічний механізм, психолого-

економічний ефект, соціально-економічний результат – наділені конкретним 

змістом щодо трьох базових категорій: як системи властивостей, станів та 

настанов. 

Так само системний критерій психологічної готовності особистості, 

який передує самій діяльності, адекватно відтворює психологічні чинники та 

механізми економічної соціалізації в умовах змінюваного суспільства. 

Вивчення наукових досліджень Г. Андреєвої, І. Кона, В. Лукова, 

К. Платонова [11; 133; 182] дало змогу встановити, що вчені виокремлюють 

такі чинники економічної соціалізації:  

– економічна спрямованість, високий рівень якої відповідає ефективній 

соціалізації, що виявляється в більш високому соціально-економічному 
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статусі суб’єкта. Під економічною спрямованістю тут розуміється найвища, 

стійка, системоутворювальна підструктура особистості, яка задає цілісний 

образ бажаного економічного майбутнього, що сформувався на ґрунті 

економічного досвіду [182]. Економічна спрямованість включає: 

1) сенсоутворення економічних інтересів, цілей і суб’єктивних відносин; 

2) динамічні тенденції економічної мотивації; 3) ринкові настанови та 

слідування економічним законам життя. Економічна спрямованість 

відображає загальний зв’язок із пізнавальною сферою особистості 

(насамперед із такими її проявами, як „потреба в пізнанні”, „креативність” і 

„здатність до пізнання”); 

– „Я-концепція” особистості – система ринково-етичних уявлень і 

самооцінок, у якій рівень самооцінки та дисонанс ринково-етичних уявлень 

детермінують економічну соціалізацію особистості (підвищений рівень 

самооцінки і знижений дисонанс ринково-етичних уявлень призводять до 

більш ефективної соціалізації та більш високого соціально-економічного 

статусу суб’єкта); 

– суб’єктна економічна раціональність: чим вище рівень суб’єктної 

економічної раціональності, тим вище ефективність соціалізації та соціально-

економічний статус суб’єкта; 

– особистісне конструювання економічних „ролей”: чим значніша 

зазначена здібність, тим ефективніше економічна соціалізація особистості, 

що виявляється в більш високому соціально-економічному статусі суб’єкта. 

Стисло зупинимося на загальних характеристиках цих чинників. 

У процесі економічної соціалізації особистості відбувається зміна „Я-

концепції” – в „Я-актуальне”, установлюється рівновага ринкових та етичних 

уявлень, а в „Я-необхідного” зростає домінування ринкових уявлень над 

етичними. Дисонанс між „Я-актуальним” та „Я-необхідним” є 

закономірністю економічної соціалізації особистості. Причому дисонанс 

виявляється як локальне протиріччя ринкових та етичних уявлень у межах 

одного образу „Я”, і як протиріччя між образами „Я-актуального” і „Я-
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необхідного”. Зазначені протиріччя зумовлені, насамперед, поточною 

соціально-економічною ситуацією, а саме: соціальними змінами в 

суспільстві, які швидко створюють нові економічні реалії – нові цінності, 

пріоритети поведінки, нові економічні ролі та способи виживання. 

Незважаючи на це, індивідуальна й суспільна свідомість зберігає колишнє 

світосприймання, цінності та пріоритети (О. В’яткін) [49].  

Суб’єктивна економічна раціональність (Д. Канеман, Є. Суботський, 

А. Тверскі, О. Уїльямсон та ін.) зумовлює ефективність економічної 

соціалізації. Як психологічний механізм економічної соціалізації постає 

орієнтація на процес вибору альтернатив (орієнтація на процес економічного 

вибору в ситуації ризику, а не орієнтації на результат). Суб’єктивна 

економічна раціональність володіє здібностями економічного суб’єкта та 

підвищує його економічну готовність у процесі економічної соціалізації. 

Людина може володіти певним рівнем раціональності як психічної 

властивості, відповідно до якого може сприймати, оцінювати, приймати 

рішення та діяти, орієнтуючись на очікувану вигоду. Це означає, що її 

поведінка буде визначатися орієнтацією на цю вигоду, можливістю найбільш 

адекватно відображати зовнішні умови, які призводять до вигідного способу 

поведінки, а також можливістю здійснювати внутрішні операції та дії за 

оцінкою ситуації, прийманням рішення та його здійсненням. До структури 

суб’єктивної економічної раціональності входять такі складники:  

1) складник „Придбання” (збільшення вигоди), де передбачається 

здібність людини орієнтуватися на найбільшу вигоду за обмеженням ресурсів 

або фіксованої трати; 

2) складник „Витрати” (зменшення витрат), який припускає орієнтацію 

і здібність людини до ощадливості та обмеження витрат; 

3) складник „Рівновага” – віддзеркалює здібність фіксувати рівновагу 

об’єктивно рівноцінних альтернатив. 

В основі наступного чинника економічної соціалізації – „особистісно-

економічне конструювання економічних ролей” – як теоретичне підґрунтя 
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лежить парадигма соціального конструювання (Г. Андреєва, Т. Дробишева, 

О. Палій, В. Скуратівський) [11; 84; 266], яка застосовується до 

особистісного конструювання економічних ролей (О. Асмолов, П. Бергман, 

І. Кон, Г. Ложкін, В. Спасєнніков та ін.) [16; 133; 180]. Тут економічна 

соціалізація розглядається як уживання в різні соціальні ролі, коли 

формується система особистісних конструктів, що в подальшому стають 

одиницями конструювання економічних ролей. У процесі особистісно-

економічного конструювання суб’єкт застосовує сформовані раніше 

особистісні конструкти до нових вимог – вимог економічної діяльності. 

Кожен із відокремлених чинників економічної соціалізації особистості 

має свій специфічний психологічний механізм, що перетворює вплив 

чинника на результат економічної соціалізації. Специфічні психологічні 

механізми – зниження дисонансу ринкових та етичних уявлень, суб’єктивний 

економічний вибір, процес особистісного конструювання економічних ролей 

– пов’язані з ефективністю економічної соціалізації особистості в умовах 

змінюваного суспільства. Їх адекватний прояв підвищує ефективність 

економічної соціалізації, що відповідає більш високому соціально-

економічному статусу суб’єкта (Г. Баранов, М. Дьяченко, Д. Енджел, 

П. Мініард, Г. Ложкін) [180].  

Переважна більшість науковців визнає, що в царині теорії свідомості та 

соціальних відносин у періоди гострих соціально-економічних криз 

(О. Дейнека, Т. Дробишева, А. Журавльов, І. Задорожнюк, А. Купрейченко, 

В. Позняков та ін.) [70; 83; 94; 99], в умовах динамічних змін суспільства 

традиційні психологічні чинники та механізми соціалізації стають 

недостатньо ефективними в засвоєнні суб’єктом економічного досвіду та 

входження в систему соціально-економічних зв’язків. У працях зарубіжних 

авторів традиційні чинники й механізми соціалізації виявляються в таких 

компонентах особистості: у здібності любити та прагненні творити 

(З. Фрейд) [305], у проявах носія родової історії (К. Юнг) [325], у 

психосоціальній ідентичності (Е. Еріксон) [331], у наділеній рисами 
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особистості (Р. Кеттелл, Г. Олпорт, H. Eysenck), у соціально бажаних 

реакціях (Б. Скінер), у самореалізації особистості (А. Маслоу, К. Роджерс, 

Е. Шостром), у „дзеркальному Я” в очах та реакціях інших на себе (Ч. Кулі). 

У такому випадку можуть ефективно використовуватися специфічні 

психологічні чинники економічної соціалізації особистості, про які йшлося 

вище – економічна спрямованість особистості, економічна „Я-концепція”, 

суб’єктивна економічна раціональність, особистісно-економічне 

конструювання – кожен з яких володіє своїм психологічним механізмом. При 

цьому узагальненим психологічним чинником економічної соціалізації є 

здібності особистості, узагальненим психологічним механізмом стає 

діяльність в економічних ролях, а узагальненим психологічним ефектом – 

готовність до економічної діяльності, що виявляється в соціально-

економічному статусі особистості (О. Дейнека, А. Журавльов, І. Задорожнюк, 

А. Купрейченко) [70; 94; 101]. 

В уявленнях сучасної науки процес економічної соціалізації 

особистості має двобічний характер. З одного боку, економічна соціалізація є 

стадійним процесом розвитку людини та вивчається в онтогенетичному 

аспекті. Дослідників цікавлять такі питання: з якого віку починається 

економічна соціалізація, у чому полягають особливості кожної вікової стадії 

цього процесу і які чинники в ньому домінують? Більшість досліджень 

економічної соціалізації, які здійснюються в онтогенетичному аспекті, 

застосовують стадійну теорію Ж. Піаже [216]. Описані вченими стадії 

економічної соціалізації будуються на співвідношенні когнітивного, 

поведінкового та ефективного компонентів, де системоутворювальним 

елементом на всіх його стадіях є гроші. Такий підхід актуальний для нашого 

суспільства, економіка якого динамічно перебудовується. Проблема в тому, 

що в безпосередній міжпоколінній взаємодії (в одній сім’ї) опинилися 

представники різних поколінь, які дотримуються протилежних економічних 

настанов. За цих умов процес економічної соціалізації особистості 

відбувається у важкій, кризовій формі й відбивається на функціонуванні 
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свідомості кожної вікової категорії та їхній взаємодії (Г. Авер’янова, 

О. Арнаутова, Н. Бєляєва, О. Дейнека, В. Іванова, Н. Разгонова та ін.) [2; 12; 

23; 70; 111]. 

Протиріччя, які виникають у зв’язку із двоякістю характеру 

економічної соціалізації особистості, значною мірою вирішуються тоді, якщо 

економічна освіта людини розпочнеться вже в дошкільному дитинстві 

(О. Сербова, А. Фенько, К. Черемухіна, А. Шатова) [262; 295; 312; 315], а 

метою економічної соціалізації буде вироблення адекватних уявлень про 

економічні категорії, розвиток навичок економічної поведінки (Ж. Жиліна) 

[93]. 

Зазначена позиція узгоджується із соціалізаційними ідеями 

Л. Виготського [48], думку якого підтвердила у своїх дослідженнях 

О. Сербова [262]. Науковець підкреслила, що дитина, народившись, уже є 

соціальною істотою, оскільки її з самого народження оточує багатогранний, 

складноструктурований соціальний світ того суспільства, повноправним 

членом якого їй ще доведеться стати, але без якого вона вже не може 

існувати. Відносини дитини й цього світу постійно змінюються – поступово 

дитина оволодіває діями з предметами, у яких закріплено соціальний спосіб 

їх виконання, надалі світ її спілкування розширюється, усе більше людей у 

нього включається; вона пізнає все більше соціальних ролей; у неї починають 

формуватись перші уявлення про себе як про частину цього соціального 

світу. Поступово навколишній соціальний світ відкривається дитині в 

системі наявних рольових відносин, правил соціальної поведінки, 

культурних норм взаємодії. У подальшому соціальне оточення надає дитині 

спектр чітко оформлених ціннісно-нормативних моделей і зразків соціальної 

поведінки, на основі засвоєння яких у дитини відбувається вибір між 

наявними нормами й формується персональна ціннісно-нормативна система. 

Визначена логіка процесу соціалізації може бути відображена в такій схемі 

(див. рис.1.1).  
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Рис. 1.1. Розгортання процесу соціалізації (за Л. Виготським) 

Аналіз наукових ідей Л. Виготського [48] довів, що соціалізація 

визначається як активний процес засвоєння особистістю соціального досвіду 

та його відтворення в діяльності в соціальних ролях. Цей процес 

супроводжується цілісним розвитком особистості та її входженням в 

економічне середовище, його регулятором з боку суспільства є економічні 

норми й економічні ролі, а з боку особистості – цінності, настанови та 

здібності, що визначаються як соціально-психологічні чинники. Об’єктивним 

критерієм є соціальні досягнення та соціально-економічний статус суб’єкта, а 

суб’єктивним – інтегровані стійкі зміни свідомості особистості, що 

відбивають її психологічну готовність до соціальних економічних змін. 

Найбільш ефективним механізмом економічної соціалізації особистості в 

умовах змінюваного суспільства є механізм особистісно-економічного 

конструювання.  

Процес соціалізації дитини 

Поступове оволодіння діями з предметами, у яких 

закріплено соціальний спосіб їх виконання 

Розширення кола спілкування 

Пізнання соціальних ролей 

Формування уявлень про себе як про частину 

соціального світу 

Засвоєння ціннісно-нормативних моделей і зразків 

соціальної поведінки, культурних норм взаємодії 

соціального світу 

Формування персональної ціннісно-нормативної 

системи 
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Аналіз наукової літератури (А. Бояринцева, О. В’яткін, Т. Дробишева, 

Ж. Жиліна, І. Задорожнюк, О. Козлова) [37; 49; 83; 93; 101; 128] показав, що 

процес економічної соціалізації особистості в умовах трансформації 

суспільства підпорядковується її загальним принципам: 

– економічна соціалізація особистості набуває статусу соціально-

економічної інтеграції й повинна розглядатися як інтеграція особистості в 

соціально-економічних відносинах; до того ж суттєво зростає роль 

особистості в процесі соціалізації – у відносинах „особистість – суспільство” 

акценти зміщуються в бік особистості, де власну соціалізовану роль здобуває 

суб’єкт діяльності; 

– економічна соціалізація особистості має оволодіти культурно-

етичним пріоритетом, тобто моральні цінності повинні переважати над 

економічними цінностями, а власна національна культура повинна 

домінувати над культурою, яка включена в запозичені економічні теорії та 

моделі; 

– економічна соціалізація особистості має ґрунтуватися на суб’єктно-

рольовому підході, де суб’єкт постає як діяч в економічних ролях, який 

засвоює достатньо широкий рольовий репертуар, що забезпечує необхідну 

варіативність поведінки в умовах соціальної невизначеності; при цьому 

соціалізація в економічній ролі повинна включати три рівні установчої 

регуляції – цільової, смислової, операційної; 

– провідним чинником економічної соціалізації особистості має стати 

економічна спрямованість особистості, яка подає інтегрований образ 

економічного майбутнього, а також систему економічних настанов; 

– власний досвід упродовж економічної соціалізації особистості має 

характер особистісно-економічного конструювання, що включає систему 

одиниць для конструювання соціальності – систему особистісних 

конструктів на основі об’єктивної економічної раціональності; 

– суб’єктивна економічна раціональність має забезпечувати орієнтацію 

на корисність, що є основною ознакою раціональної економічної поведінки. 
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Зауважимо, що всім зазначеним вище принципам економічної 

соціалізації особистості найбільш повно, на наш погляд, відповідає соціальна 

концепція економічної соціалізації особистості в умовах змінюваного 

суспільства розроблена професором О. В’яткіним [49], яка включає 

теоретичну модель, композитну структуру та інтегральний критерій 

соціалізації. 

У схематичному вигляді зазначену модель представлено на рис 1.2. 

Аналіз цієї моделі може слугувати теоретичним підґрунтям власних 

міркувань щодо концептуального складника первинної економічної 

соціалізації дітей 5 – 6-ти років. Модель створена із концептів – теоретичних 

положень, які створюють основу концепції економічної соціалізації 

особистості. Опис моделі економічної соціалізації особистості виходить із 

впливів змінюваного суспільства, що відрізняється від впливів стабільного 

суспільства – невизначеність, економічні девіації, конфлікт цінностей, 

інформатизація суспільства. Відображено низку соціально-психологічних 

особливостей особистості, що викликані трансформацією суспільства – 

інверсія процесу соціалізації, зниження статусу соціальної приналежності, 

кризисна ідентичність (концепт 1). „Робочу” частину моделі становлять 

психологічні чинники та механізми економічної соціалізації (концепт 2), що 

реалізуються на трьох рівнях соціалізації – економічна свідомість, суб’єкт 

діяльності,особистість (концепт 3). Чинники визначаються як постійно чинні 

соціально-психологічні детермінанти, а механізми перетворюють їхню 

активність на бажаний ефект соціалізації. Початком процесу економічної 

соціалізації є соціалізація свідомості, що набуває економічної якості в 

процесі формування системи економічних сенсів, які дозволяють у 

подальшому народжувати економічні значення в першочергово нейтральних 

об’єктах та соціальних ситуаціях (концепт 5). 
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Концепт 1. „Умови – впливи”: специфічні спеціальні 

умови змінюваного суспільства викликають в 

особистості труднощі та створюють бар’єри соціалізації 

Концепт 2. „Чинники – механізми – ефекти”: соціально-

психологічні бар’єри та труднощі виявляють у 

особистості специфічні чинники та механізми, що 

забезпечують ефективну економічну соціалізацію в 

умовах змінюваного суспільства 

Концепт 3. „Свідомість – суб’єкт діяльності – 

особистість”: відображає базові категорії, що 

перебувають у відносинах ієрархії із потенціалом 

соціалізації, на рівні яких відбувається економічна 

соціалізація та її дослідження  

Концепт 4. „Економічний сенс”: відображає орієнтацію 

людини на очікувану користь та її оптимізацію 

Концепт 5. „Психологічна готовність”: відображає 

готовність до економічної діяльності та є узагальненим 

соціально-психологічним ефектом соціалізації, що 

виявляється у відповідному соціально-економічному 

статусі суб’єкта 

Концепт 6. „Економічні здібності”: узагальнений чинник 

економічної соціалізації, що забезпечує успішність 

економічної діяльності 

Концепт 7. „Соціалізація в економічних ролях”: 

узагальнений соціально-психологічний механізм 

економічної соціалізації як діяльність в економічних 

ролях 

Концепт 8. „Композиція”: композитна структура 

економічної соціалізації, побудована на перетині або 

комбінації базових (концепт 3) та операційних (концепт 

2) категорій як координат структури 

Концепт 9. „Двоякість характеру”: Процес економічної 

соціалізації особистості постає і як стадійний процес 

розвитку людини, і як процес міжпоколіний  

 

Рис. 1.2. Концептуальна модель економічної соціалізації особистості 
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Безпосередньо чинною ланкою, яка забезпечує взаємодію свідомості та 

особистості з соціально-економічною ситуацією, є суб’єкт діяльності, тобто 

діяч в економічних ролях , що реалізує діяльнісну соціалізацію (концепт 7). 

Концепт 5 „Психологічна готовність” реалізує структурний соціально-

психологічний критерій соціалізації. Композитна логіка соціалізації 

(концепт 8 „Композиція”) цілісно відображає попередньо виокремлені, а 

також відсутні, але ймовірні значення відповідних психологічних чинників та 

механізмів економічної соціалізації особистості – економічну спрямованість, 

особистісно-економічне конструювання, суб’єктивну економічну 

раціональність „Я-концепцію”.  

Аналіз зазначеної вище концепції довів, що економічна спрямованість 

особистості забезпечує сенсоутворення економічних інтересів, цілей і 

суб’єктивних відносин, а також динамічні тенденції економічної мотивації та 

економічну орієнтацію особистості в умовах трансформації суспільства. 

Високий рівень економічної спрямованості відповідає більш високому 

економічному статусу особистості. Особистісне конструювання соціальності 

та конструювання економічних ролей постають як специфічний 

психологічний чинник і механізм економічної соціалізації особистості на 

рівні суб’єкта діяльності. Механізм конструювання економічної ролі 

реалізується включенням особистісного конструкта в її психологічну 

структуру. Психологічний чинник є потенціалом особистісного та 

економічного конструювання як здібність економічного суб’єкта (ступінь 

зв’язку особистісних конструктів між собою на підставі особистісних і 

економічних ролей відповідно). 

На думку О. В’яткіна [49], суб’єктивна економічна раціональність 

постає як новий чинник і механізм економічної соціалізації особистості на 

рівні економічного суб’єкта, реалізуючи функцію синхронізації соціальних та 

особистісних трансформацій. Чинники суб’єктивної економічної 

раціональності визначені як здібність суб’єкта сприймати, оцінювати 

ситуацію, приймати рішення та діяти, орієнтуючись на очікувану користь. Як 
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механізм суб’єктивної економічної раціональності слугує орієнтація на 

процес прийняття рішення, на відміну від орієнтації на результат.  

У процесі економічної соціалізації свідомості в структурі „Я-концепції” 

виникає, розвивається та дозволяється дисонанс ринкових і етичних уявлень. 

Цей дисонанс є одним із механізмів економічної соціалізації особистості, що 

зростає в процесі первинної економічної соціалізації та знижується мірою 

соціалізації в безпосередній діяльності. Як частковий критерій економічної 

соціалізації особистості прийнята комплексна оцінка „Я-концепції”. 

Специфічні психологічні механізми економічної соціалізації особистості – 

процес особистісного конструювання економічних ролей, суб’єктивний 

економічний вибір – достовірно пов’язані з ефективністю економічної 

соціалізації (О. В’яткін) [49]. Економічна соціалізація особистості, з одного 

боку є процесом стадійного розвитку людини, а з іншого – міжпоколінним, 

що зумовлює необхідність і можливість якомога ранньої економічної 

соціалізації людини – її первинної економічної соціалізації в дошкільному 

дитинстві.  

Отже, аналіз філософської, психологічної та соціально педагогічної 

літератури продемонстрував важливість і актуальність дослідженої 

проблеми, визначив складники зазначеного процесу та етапи економічної 

соціалізації особистості, дав можливість виявити різні підходи й концепти 

вивчення економічної соціалізації в зарубіжних та вітчизняних дослідженнях, 

які дозволять цілеспрямовано визначитися з особливостями економічної 

соціалізації особистості в дошкільному дитинстві та розробити адекватну 

систему педагогічних умов економічної соціалізації дітей у дошкільних 

навчальних закладах. 
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1.2. Особливості первинної економічної соціалізації особистості в 

дошкільному дитинстві  

 

Аналіз первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років, 

концептуальні підходи зарубіжних і вітчизняних науковців до зазначеної 

проблеми, що представлені вище, дозволили нам зорієнтуватися у визначенні 

та систематизації особливостей економічної соціалізації особистості в 

дошкільному дитинстві. 

У процесі аналітичної роботи філософів, соціологів, психологів та 

педагогів [4; 11; 16; 33; 48; 69; 125; 134; 144; 175; 199; 247; 267; 293; 300] 

нами встановлено, що до основних особливостей економічної соціалізації 

дошкільників слід зарахувати такі:  

– здійснення економічної соціалізації особистості в специфічному 

просторі дитинства;  

– підпорядкування процесу економічної соціалізації особистості 

загальним віковим особливостям розвитку;  

–  стадійний характер економічної соціалізації особистості;  

– органічний зв’язок економічної соціалізації особистості з 

економічним вихованням;  

– трикомпонентність структури економічної соціалізації особистості;  

– наступність економічної соціалізації особистості в дошкільному віці з 

економічною соціалізацією особистості в молодшому шкільному віці;  

– необхідність економічної соціалізації особистості в психічній 

регуляції;  

– потреба економічної соціалізації особистості в соціально-

педагогічному забезпеченні (підтримці). 

Проаналізуємо зазначене. Особливості економічної соціалізації 

особистості в дошкільному дитинстві, насамперед, визначаються 

особливостями саме феномену дитинства. 
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З погляду соціології (К. Агаларова, В. Бурега, Є. Головаха, 

С. Купрієнко, Г.-М. Сапка) [3; 4] дитинство розглядають у вітчизняній науці 

не як природну даність, а як соціальний конструкт, де діти є однодумцями 

соціального процесу із власним поглядом на світ, що вимагає ретельної уваги 

з боку дорослих. Тому замість традиційного терміна „психологізація” світу 

дитинства в центрі його опинилися соціально-економічні, демократичні та 

політичні проблеми. З погляду соціально-економічної проблематики – це: 

дитинство як соціально-економічна група; економічний стан дітей у сім’ї, у 

системі взаємин між поколіннями; економічні форми діяльності дітей і 

дистрибутивна справедливість (величина та справедливість частки 

отриманого дітьми суспільного продукту); економіка дитинства (що діти 

отримують від суспільства та який їхній власний внесок в економічний 

розвиток) тощо. До цього ж існує чотири соціологічні парадигми дитинства 

та його вивчення: 1) розгляд дитинства як особливого „роду” (tribal group), із 

власною культурою, мовою, ігровими традиціями тощо; 2) діти як соціальна 

меншість аналогійна гендерним, расовим, соціально-економічним і етнічним 

меншинам, що власне робить їх дуже чуттєвими до проблем соціальної 

економічної нерівності та дискримінації; 3) діти як маркований соціальний 

простір дитинства, що належить до всіх соціальних структур суспільства (де, 

як і в якому статусі діти беруть участь у суспільному житті); 4) дискурси, які 

зумовлюють зміни ідей дитини та дитинства (І. Кон) [134]. Це висуває на 

перший план найбільш гострі соціальні, насамперед економічні, проблеми, 

що актуалізують завдання первинної економічної соціалізації особистості. 

Культурологічна теорія дитинства звертає увагу на два його аспекти, 

які тісно пов’язані з проблемою нашого дослідження. Перший пов’язаний із 

твердженням американського культуролога У. Корсаро про те, що діти 

створюють свій культурний простір як активні суб’єкти взаємодії (часткою 

такого дитячого простору і взаємодії в ньому є дитячий економічний 

простір), що узгоджується з ідеями культурно-історичної концепції 

дитинства Л. Виготського та його гіпотезою інтеріоризації й культури [48]. 
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Визначений аспект особливо важливий у тій частині нашого дослідження, де 

дитину ми розглядаємо як активний повноправний суб’єкт економічної 

соціалізації. Другий аспект культурологічної теорії дитинства пов’язаний із 

актуальною проблемою неоднозначного впливу кризових явищ у процесах 

соціально-економічного реформування України, що породжує безвихідь 

сімейного і суспільного виховання взагалі та економічного зокрема. 

Найбільш повно сутність дитинства відображено в 

соціокультурологічній парадигмі, де дитинство розглядається як особливий 

соціокультурний простір, що формується не тільки дітьми та їхніми 

батьками, але й іншими агентами (дорослими, державою та її інститутами) 

під впливом різних мікро-, макро- і мегачинників, що мають свої змістові 

прояви в дитячих практиках і peer cultures (А. Рижанова) [242], де остання 

розглядається як стійка сукупність видів діяльності або щоденних занять, 

предмети, цінності, норми, які діти репродукують, створюють і розподіляють 

у процесі взаємодії один з одним (П. Бурдьє, Н. Шматко) [40; 41]. 

Дитинство, як було зазначено, має власний світ („світ дитинства” за 

І. Коном) і власний простір – „простір дитинства” – місце, де проходить 

процес постійного фізичного зростання, психічного розвитку, засвоєння 

соціальних норм та самовизначення дитини в соціумі (Д. Фельдштейн) [293, 

с. 25 – 53]. 

Отже, первинна економічна соціалізація особистості дитини 

здійснюється в просторі дитинства, де дитинство розглянуто як соціально-

культурологічний феномен. Це водночас і місце, де відбувається поетапна 

економічна соціалізація дитини та особливий стан її економічного 

становлення, формування й розвитку, особливий соціально-економічний 

конструкт, де дитина демонструє себе як повноцінний суб’єкт процесу 

економічної соціалізації. 

Дитинство дитини як суб’єкта економічної соціалізації підпорядковано 

загальним віковим особливостям розвитку. Водночас зміст, динаміка й 

характер його перебігу в умовах економічної соціалізації має свою 
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специфіку. Теорія вікового розвитку особистості як складник загальної 

соціально-педагогічної теорії (Т. Алєксєєнко, О. Безпалько, Н. Заверико, 

І. Звєрєва, А. Капська, А. Мудрик, А. Рижанова, В. Сластьонін, С. Харченко 

[8; 21; 97; 118; 195; 242; 267; 306] базується на понятті соціально-

педагогічної ситуації розвитку, що створює об’єктивну реальність, оскільки в 

ній віддзеркалюються відповідні біологічні та соціальні закономірності 

вікового розвитку людини (Л. Мардахаєв, Н. Сейко) [190; 259]. З іншого 

боку, соціально-педагогічна ситуація розвитку зазнає впливу з боку 

суб’єктивного чинника, одним з елементів якого для дошкільного дитинства 

є дошкільний навчальний заклад. Можна стверджувати, що дошкільний 

навчальний заклад як суб’єктивний чинник створює якісно інший вплив на 

соціально-педагогічну ситуацію розвитку дитини, ніж, скажімо, 

загальноосвітня школа. Вікова група дошкільників характеризується 

„власною”, притаманною їй типологічною ситуацією розвитку, на яку 

проектується чинник дошкільного навчального закладу. Уся проблема 

полягає в тому, щоб реальна практика функціонування дошкільного 

навчального закладу не порушувала об’єктивного характеру соціально-

педагогічної ситуації розвитку дитини, її загальної соціалізації, зокрема й 

первинної економічної, та була здатна вносити до неї корективи. 

У цьому сенсі, відповідно до Законів України „Про освіту” [224], „Про 

дошкільну освіту” [223], Базового компонента дошкільної освіти (2012) [20], 

Державної цільової соціальної програми дошкільної освіти на період до 2017 

року [72], Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 

роки [201], сучасний дошкільний навчальний заклад має стати „інститутом 

соціалізації”, призначення якого – забезпечити фізичну, психологічну й 

соціальну компетентність дитини від народження до шести-семи років, 

сформувати ціннісне ставлення до світу. Одне з основних завдань навчально-

виховного процесу дошкільного навчального закладу в сучасних умовах 

виявляється не в накопиченні навчальної інформації з окремих галузей знань, 
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а насамперед у формуванні соціально-психологічних якостей, що дозволять 

особистості в майбутньому виступати як суб’єкт будь-якої діяльності. 

Дошкільний навчальний заклад має здійснювати первинну економічну 

соціалізацію дошкільників у межах єдиного процесу соціалізації особистості 

як його складника та визначатися як процес засвоєння елементарних 

економічних понять і категорій, формування базових економіко-

психологічних якостей особистості, набуття первинного економічного 

досвіду, що дозволить юній особистості в майбутньому бути суб’єктом 

економічної діяльності. 

Розглянемо сутність вікового підходу, який знайшов своє відображення 

в таких положеннях. Протягом кожного вікового етапу перед людиною 

постає низка завдань, від вирішення яких залежить її особистий розвиток. 

Соціалізація має будуватися так, щоб забезпечити умови для сприятливого 

вирішення цих завдань на кожному етапі життєдіяльності людини відповідно 

до норм суспільства. Крім того, у контексті соціалізації особистості на 

підставі вікового підходу потрібна надаватися конкретна допомога щодо 

вирішення проблем, які перед нею виникають (М. Доуел, П. Марш, 

А. Капська, А. Мудрик, В. Сластьонін та ін.) [118; 195; 267]. Відповідно до 

ступеня умовності вирізняють три групи завдань кожного вікового періоду: 

1) природно-культурні (досягнення на кожному віковому етапі відповідного 

рівня біологічного дозрівання, фізичного й статевого розвитку); 2) соціально-

культурні (пізнавальні, моральні, ціннісно-сутнісні); 3) соціально-

психологічні (становлення самосвідомості особистості, її самовизначення в 

актуальному житті та на перспективу, самоактуалізація й самоствердження), 

які протягом кожного вікового етапу мають специфічний зміст і способи їх 

вирішення (О. Безпалько, І. Звєрєва, С. Коношенко, Г. Лактіонова, 

Л. Мардахаєв, С. Омельченко, С. Савченко, І. Трубавіна, С. Харченко) [21; 

97; 139; 190; 207; 251; 290; 306]. 

До вікових завдань у дошкільному дитинстві трьох-шести років 

належать: природно-культурні (формування рухових навичок, сенсорний 
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розвиток); соціально-культурні (оволодіння мовленням, предметно-

маніпулятивною діяльністю, розвиток образної та елементарної логічної 

форми мислення, довільності поведінки, оволодіння первинними способами 

співробітництва й кооперації); соціально-психологічні (становлення „образу 

Я” та самооцінки, статева ідентифікація, становлення несвідомого почуття 

„довіри” до зовнішнього світу, почуття автономії, ініціативи). 

Соціально-педагогічна ситуація розвитку дитини дошкільного віку у 

вирішенні зазначених завдань характеризується (В. Абраменкова, С. Бадер, 

Л. Божович, Н. Гавриш, Н. Заверико, С. Курінна, І. Рогальська-Яблонська) [1; 

18; 34; 50; 97; 156; 245] удосконаленням ігрових дій, результатом яких є 

виникнення зацікавленості не тільки до самої гри, але й до її мети („зрушення 

мотиву на мету”); інтенсивним формуванням і розвитком навичок та вмінь, 

які б сприяли вивченню зовнішнього середовища, аналізу якостей предметів і 

впливу на них для змін; наявністю здібностей вирішення проблемної ситуації 

трьома способами: використовуючи наочно-дієве, наочно-образне та логічне 

мислення; початком усвідомлення особливостей своєї поведінки для 

використання засвоєних загальноприйнятих норм і правил як межі для оцінки 

себе й оточення; умінням узгоджувати власні дії з однолітками, учасниками 

спільних ігор або продуктивної діяльності, регулюючи власні дії з 

суспільними нормами поведінки; зростаючим прагненням до 

взаєморозуміння, збігом власного ставлення й оцінки оточення з оцінкою та 

ставленням дорослого; інтелектуальною, вольовою, особистісною та 

соціально-психологічною готовністю до шкільної освіти.  

Отже, у дошкільному дитинстві в період досягнення дитиною старшого 

дошкільного віку (5 – 6 років) відбувається формування нового типу 

психічної організації, що забезпечує більш ефективну адаптацію до 

соціальної реальності; спілкування дітей стає особистісним, у дитини 

складається справжня самооцінка, яка дозволяє їй усвідомлювати свої 

можливості, тобто об’єктивно ставитися до себе та результатів своєї 

діяльності (Е. Курак) [152]. Це зумовлює той факт, що старший дошкільний 
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вік стає оптимальним для вирішення завдань економічного виховання та 

первинної економічної соціалізації особистості. Про це наполягають і відомі 

сучасні дослідники проблем дитинства (А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Грама, 

Г. Григоренко, Р. Жадан, Л. Киреєва, К. Крутій, Е. Курак, А. Смоленцева, 

А. Шатова та ін.) [31; 54; 65; 89; 123; 149; 152; 271; 314], які акцентують 

увагу на необхідності впровадження економічної освіти саме з дошкільного 

віку та визначають роль і значущість економічної соціалізації, а саме: 

оволодіння економічними категоріями та безпосереднім застосуванням їх у 

різних видах діяльності; знайомство дітей з економічними уявленнями (щодо 

бюджету сім’ї, якості людини-господаря, грошей, праці та професії), з 

ринковими відносинами. Учені наполягають також на тому, що суспільство 

має висувати певні вимоги до рівня економічної соціалізованості дітей 

старшого дошкільного віку, які виявляються в системі загальнозначущих 

економічних цінностей, оволодіння якими є обов’язковим для реалізації 

ефективності процесу економічної соціалізації на етапі старшого 

дошкільного віку, оскільки процес економічної соціалізації відбувається в 

результаті інтеріоризації особистістю економічних цінностей суспільства 

(В. Москаленко) [193, с. 3 – 17].  

Про сензитивність дошкільного періоду дитинства наполягають і 

зарубіжні вчені. При цьому акцент зроблено на вивченні питань вікових 

особливостей пізнавальних процесів упродовж первинної економічної 

соціалізації особистості, звертається увага на аналіз споживчих запитів, 

оцінного сприйняття дітьми дорогих і дешевих товарів (M. Duglas., T. Tang.) 

[70], визначаються показники розуміння купівлі товару, його ціни, естетичної 

привабливості, темпи витрачання грошей, ураховуються факти ощадливості, 

марнотратства (R. Thaler, H. Dittmar) [70], залучення дітей до економічного 

життя суспільства. Отже, у зарубіжних дослідженнях проблеми економічної 

соціалізації дітей у більшості випадків зводяться до когнітивних щаблів 

їхнього вікового розвитку, темпів включення в конкретне соціальне 

середовище ринкових відносин. Доречно зазначити, що, на противагу 
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багатьом цим дослідженням, вітчизняна соціо-психолого-педагогічна наука 

розглядає первинну економічну соціалізацію на етапі старшого дошкільного 

віку як складник єдиного соціалізаційного процесу, що визначається як 

процес засвоєння елементарних економічних понять і категорій, формування 

базових економіко-психологічних якостей особистості та набуття первинного 

економічного досвіду, що дозволить особистості в майбутньому виступати як 

суб’єкт економічної діяльності (І. Барило, Н. Гавриш, Н. Грама, 

Т. Дробишева, Н. Кривошия, Е. Курак, С. Курінна, І. Рогальська-Яблонська, 

А. Сазонова) [50; 65; 82; 148; 152; 155; 245; 254]. 

Наступною особливістю первинної економічної соціалізації 

особистості в дошкільному віці є стадійність. Як продемонстрували 

дослідження О. Козлової [129], рішення етапів економічної соціалізації дітей 

характеризуються своєю стадійністю, що дозволяє говорити про дошкільний 

вік як про початковий (первинний, ранній) етап формування економічної 

свідомості. В основі теорії стадійності лежать такі положення: 

– стадійність економічної соціалізації в дитинстві фіксується віковим 

динамічним та інтелектуальним розвитком дитини; 

– економічна соціалізація охоплює такі сфери життєдіяльності 

індивіда: трудову, споживчу та власне економічну; 

– основний вплив на розвиток економічної соціалізації дітей має 

безпосередній досвід функціонування дитини в економічному світі 

(поведінковий аспект); 

– опис різних стадій будується на співвідношенні когнітивних, 

емоційних і поведінкових компонентів економічної соціалізації. 

У розвитку цих положень О. Козлова встановила, що вже на початку 

дошкільного віку починають закладатися специфічні особливості 

когнітивних структур, навички споживацької та трудової поведінки, 

емоційне ставлення до економічної реальності. Також нею було акцентовано 

увагу на тому, що саме власний досвід поведінки дитини з іграшками, 

включення дитини в елементарні економічні відносини впливають на 
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розвиток економічних відносин та економічної поведінки дитини. При цьому 

існує кореляційний зв’язок рівня інтелектуального розвитку та рівня 

сформованості економічних уявлень. 

Підкреслюючи стадійність процесу економічної соціалізації, дослідник 

В. Москаленко [193] акцентує увагу на тому факті, що процес економічної 

соціалізації особистості здійснюється зі значними якісними відмінностями 

двох вікових періодів: дитинства та юнацтва. У дитинстві економічна 

реальність засвоюється за допомогою грошей, а у юнаків входження в 

економічну дійсність здійснюється завдяки економічній діяльності. 

Історично склалося так, що стадійність економічної соціалізації дітей у 

науці розпочала й продовжує вивчатися в межах теорії грошей 

(А. Гальчинський, Г. Гегель, О. Дейнека, Г. Зіммель, П. Єщенко, Дж. Кейнс, 

Ю. Палкін) [54; 55; 70; 108], оскільки, як відзначав великий діалект Г. Гегель, 

гроші відіграють особливу роль у суспільстві, у якому все виробляється для 

обміну [55]. О. Дейнека, розглядаючи структуру економічної свідомості, 

уважав важливим її компонентом ставлення до грошей, тому що без 

розуміння феномену „гроші” важко зрозуміти механізм економічної 

поведінки особистості [70]. 

Початок сучасним дослідженням у галузі психології грошей покладено 

розвідками К. Данігер (К. Danyger) [330], А. Штраусс (A. Strauss) [337], 

Р. Сатон (R. Sutton) [338], які в 50-і роки ХХ століття зробили спробу опису 

процесу отримання дитиною економічних знань та рівня сприймання 

економічних відносин у межах впливу грошей. А. Штраусс, зокрема, 

виокремив дев’ять стадій у формуванні концепції грошей у дітей від 4,5 до 

11,5 років. Після нього К. Данігер виділив чотири стадії розвитку монетарних 

уявлень у дітей від 5 до 8 років. Р. Сатон виявив шість стадій. Практично всі 

зазначені вчені як яскраві представники зарубіжної наукової школи 

психології грошей уважали, що розвиток економічних уявлень у дітей є 

наслідком не просто біологічного дорослішання, але залежить від досвіду 

поводження з грошима. Зазначені висновки щодо ролі грошей в економічній 
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соціалізації особистості узгоджувалися з класичними соціально-

психологічними дослідженнями економічних явищ. Так, студії Г. Зіммеля 

[108] (класика німецької соціології), у яких за допомогою категорії грошей 

розглянуто приховані механізми соціального життя, феномен економічної 

культури, та француза Г. Тарда, який був чи не першим із соціальних 

психологів, хто звернув увагу на роль такого соціально-психологічного 

чинника в становленні „людини економічної”, як монетарного (Т. Семигіна) 

[260]. 

Отже, узагальнюючи зазначене, зауважимо, що світова та вітчизняна 

наука накопичили значний теоретико-емпіричний матеріал, який стосується 

дитячо-вікових аспектів психології грошей. До основних „накопичень” тут 

можна віднести такі факти:  

– класова ознака, належність до певної сім’ї, регіональні та національні 

особливості, стать, вік є чинниками економічної соціалізації дітей. Так, у 

дослідженнях Є. Щедріної, Л. Магрударе, Г. Маршалла встановлено 

розуміння дітьми функції грошей і залежність їх кількості від соціально-

економічного статусу сім’ї [320; 334]. М. Сігал [335], А. Фернам, Г. Ягоде та 

інші установили вплив національно-територіальних особливостей на 

формування в дітей економічних уявлень, продемонструвавши суттєві 

відмінності в уявленнях дітей, які проживають у країнах з різним рівнем 

економіки. Діти південноазіатського регіону (Японія, Китай), 

південноафриканських країн раніше, ніж діти Європи, засвоюють поняття 

вигоди. Це можна пояснити тим, що діти з азіатських країн значно раніше за 

європейські включаються у сферу бізнесу. Крім того, діти, які проживають у 

південноазіатському регіоні, вважають, що необхідно платити більше тим, 

хто проживає в багатодітних сім’ях (за всіх інших рівних можливостей). 

А. Фернам та П. Томас виявили вплив статі на економічні уявлення дитини. 

Було встановлено, що в хлопчиків сильніше виявляється тенденція рахувати 

гроші. На їхню думку, чоловік має отримувати за свою роботу більше 

грошей, ніж жінка, бо в хлопчиків виявлено більшу обізнаність щодо праці та 
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способів отримування грошей. В експериментальній психології вдалося 

з’ясувати, що діти з високою самооцінкою надають менше значення чиннику 

грошей, а з низькою – ховаються за гроші, прагнуть за їх допомогою 

зміцнити свій статус хоча б у власних очах (О. Бутуйкіна,О. Дейнека) [70]; 

А. Фернам та П. Томас установили, що донькам будь-якого віку батьки 

видають грошей на кишенькові витрати менше, ніж синам. Було з’ясовано 

також, що хлопчики дещо краще розуміють призначення страйків і те, звідки 

беруться гроші для зарплати. У дослідженнях Г. Маршалла та Л. Магрудера 

[334] доведено залежність розуміння дітьми функцій грошей від 

безпосереднього досвіду розуміння грошей у сім’ях з різним соціально-

економічним статусом. Науковці роблять висновок, що діти з сімей 

робітників із низьким заробітком засвоюють прямий асоціативний зв’язок 

між грошима та задоволенням, тоді як діти з середнього класу здебільшого 

пов’язують гроші з майбутніми витратами. Переважно батьки із середнього 

класу починають видавати гроші дітям меншого віку, ніж батьки-робітники 

(О. Щедрина) [320]; 

– завдяки грошам, за даними П. Лейзер, Т. Севан (P. Leizer, T. Sevon, 

1990), у розвиткові економічних уявлень дітей відбувається перехід від 

пояснювальних моделей до моделей „прихованих” економічних відносин, що 

дає можливість підійти до розуміння економіки як системи. До того ж 

почуття власності та психологія грошей починають формуватися вже в 

ранньому дитинстві. Символом власності на початку стають різні предмети, 

іграшки. Більше того, як стверджують психоаналітики, формування „Я-

матеріального” виявляється вже в тому, що дитина затримує дефекацію, 

сприймаючи фекалії як своє перше багатство. Потім така поведінка 

переноситься на предмети (ґудзики, камінчики тощо) і, нарешті, на гроші. 

Такі риси дитячого розвитку економічної свідомості виявились у всіх 

країнах, незважаючи на різницю культур (О. Щедрина) [320];  

– гроші – найважливіший засіб економічної соціалізації особистості на 

всіх етапах зазначеного процесу, зокрема й на етапі дошкільного дитинства. 
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Через гроші людина поєднується з іншими людьми в єдину економічну 

дійсність. Формування перших монетарних уявлень тісно пов’язано з 

використанням дітьми грошей, за посередництвом яких відбувається 

знайомство з іншими соціально-економічними інститутами та явищами. 

Справедливість цього твердження випливає із теорії економічних цінностей, 

згідно з якою економічна соціалізація особистості, яка розглядається в межах 

єдиного соціалізаційного процесу як її складника, визначається як процес 

засвоєння особистісних економічних цінностей суспільства в результаті 

здійснення економічної життєдіяльності. Економічні цінності, 

інтеріоризуючись індивідом, стають „внутрішніми” результатами його 

поведінки, саморегулятором, тобто умовами реалізації в діяльності активної 

позиції особистості щодо зовнішнього світу. Системоутворювальним 

компонентом системи економічних цінностей є власність, яка, незважаючи 

на об’єктивні та суб’єктивні відносини, знаходить концентрований прояв у 

грошах. Так гроші стають найважливішим засобом економічної соціалізації 

особистості дошкільника (А. Гальчинський, Ж. Жилін) [54; 93]; 

– проблема грошей пов’язана з моральним вихованням дітей. 

Г. Авер’янова вперше дослідила гроші в українській економічній психології 

як чинник економічної соціалізації дітей [2] і довела, що в процесі 

соціалізації поступово змінюється уявлення індивіда щодо функційного 

призначення грошей, яке не може не позначитися на формуванні особистості. 

Проблема грошей стає тісно пов’язаною з моральним вихованням 

особистості. Гроші, що є в користуванні молодої людини, мають назву 

„кишенькових”. О. Щедрина [320], вивчаючи праці західних науковців щодо 

економічних уявлень дітей, проаналізувала їхнє ставлення до проблеми 

кишенькових грошей. Її висновки продемонстрували, що етичні передумови 

щодо функцій грошей, використання їх як засобу соціокультурного 

становлення дітей змінювались у суспільній свідомості протягом століття. 

Так, на початку ХХ століття в педагогічних виданнях для батьків ці науковці 

запевняли в необхідності платити дітям щодня або щотижня за підтримання 
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порядку в їхніх кімнатах, за інші домашні справи, чим демонстрували тісний 

зв’язок між роботою та грошима. У працях 30-х років ХХ століття 

необхідність платити дітям гроші вже не пов’язується із таким зв’язком, 

напроти, характер їх надання змінився на протилежний – педагоги 

рекомендували забезпечувати молодших членів сім’ї кишеньковими грошима 

поза всяким зв’язком із виконаною роботою. У публікаціях 50 – 70-х рр. 

минулого століття вже не йшлося про кишенькові гроші, а лише про 

своєчасне засвоєння однієї з основних навичок – користування грошима. 

Вітчизняні вчені кінця ХХ – початку ХХІ століття повертаються до проблеми 

кишенькових грошей у зв’язку з етичною проблематикою. Як уважає 

А. Бояринцева [37], сенс виплат батьками кишенькових грошей змінюється 

відповідно до віку дитини та має бути засобом контролю її зростаючих 

вимог, бо характер отримання грошей впливає, перш за все, на оволодіння 

дітьми етичним змістом праці (неприйнятний етичний фон, що виникає в 

результаті винагороди, формує гіпертрофоване прагнення успіху як єдиного 

результату праці), та пропонуються батькам рекомендації, згідно з якими 

виникає можливість самим дітям раціонально витрачати кишенькові гроші, 

накопичувати і заробляти їх, планувати витрати. 

Отже, численні педагогічні дослідження доводять, що економічні 

цінності становлять основу первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти 

років. У цих цінностях системоутворювальним елементом є власність, а 

власність у всіх своїх об’єктивно-суб’єктивних проявах знаходить 

концентрований вираз у грошах. Гроші в результаті стають найважливішим 

засобом первинної економічної соціалізації особистості вже в ранньому 

онтогенезі. 

Процес економічної соціалізації особистості дитини відбувається 

успішніше, якщо її свідомістю оволодівають монетарні уяви. Економічна 

свідомість дитини формується поетапно на підставі розвитку наукових і 

суспільних знань про економічну дійсність, системи особистісних цінностей 

із домінантною функцією власності та грошей як системоутворювальних 
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чинників. Метою первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років є 

сформованість адекватних і гармонійних первинних уявлень про економіку, 

знання економічних понять, розвиток навичок економічної поведінки. Тут 

цілі та завдання економічної поведінки збігаються з цілями та завданнями 

економічного виховання, оскільки останнє є цілеспрямованою формою 

первинної економічної соціалізації.  

Наступна особливість економічної соціалізації дошкільників 

виявляється в її зв’язку з економічним вихованням.  

Сучасні вітчизняні науковці (Н. Гавриш, Н. Грама, Р. Жадан, 

І. Рогальська) [50; 65; 90; 247] наголошують, що в реальній практиці 

функціонування дошкільних навчальних закладів економічна соціалізація 

ототожнюється з економічним вихованням. Так, аналіз державних програм 

виховання й розвитку дітей дошкільного віку показав, що в державній 

освітній програмі дітей дошкільного віку „Дитина” завдання економічного 

виховання розв’язуються в поєднанні з трудовим вихованням (розділ 

„Привчаємось працювати”) і в процесі художньої діяльності дітей [77]. У 

Базовому компоненті економічна галузь пронизує всі її змістові лінії 

програми: „Предметний світ – володіння культурою споживання предметів”. 

Аналізуючи державні програми розвитку дітей дошкільного віку „Дитина в 

дошкільні роки” та „Базова програма „Я у світі” [75; 19], зазначимо, що 

„…дитина знає деякі економічні поняття: потреби, природні ресурси, товари 

тощо; про необхідність кожної людини працювати вдома та на роботі, що 

природу треба берегти та збільшувати її багатство; що гроші допомагають 

людям робити обмін і прискорюють торгівлю: чому людина має обирати 

професію, які існують професії, на які види розподіляються товари та 

послуги. Старший дошкільник має пояснити, що таке потреби, бажання; 

навести приклади товару та послуг, назвати знайомі професії; здійснити 

просту покупку в крамниці, розповісти про необхідність грошей; 

змайструвати доробок; ощадливо й хазяйновито поводитися в дитячому 

садку, удома, на вулиці, в оточенні природи; аналізувати конкретну 
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ситуацію, робити правильний вибір; оцінювати власні вчинки та бути 

ввічливим з дітьми й дорослими; дитина 5 – 6-ти років має розуміти, що 

людина постійно робить вибір: яку річ купувати, скільки ресурсів 

використовувати тощо; наскільки вигідно бути економним, працьовитим, 

діловим, добрим, увічливим, уважним; що природа дарує людям красу, 

здоров’я, природні ресурси та її необхідно оберігати, турбуватися, 

підтримувати; що треба завжди допомагати людям” [75; 19]. 

Відзначено, що практика економічного виховання як керованої 

первинної економічної соціалізації дітей в умовах дошкільного навчального 

закладу характеризується низкою протиріч: дітей приваблює економічна 

сфера життєдіяльності, але в більшості дошкільних навчальних закладів не 

існує спеціально організованого процесу економічного виховання дітей; 

необхідна підготовка дитини в економічній сфері життя, але в більшості 

випадків за це вважають відповідальними тільки батьків; вихователі та 

батьки дошкільнят використовують не всі можливі засоби організації 

процесу формування економічної досвідченості дітей через недостатню 

власну обізнаність; вихователі мають бажання організовувати економічне 

виховання дітей, але не мають послідовних теоретико-методичних програм 

щодо його реалізації. 

Підсумовуючи результати аналізу наявних програм розвитку дітей 5 –

 6-ти років, зауважимо, що відповідно до своїх соціальних і психологічних 

особливостей діти дошкільного віку не можуть самостійно набувати досвіду 

економічної діяльності, але вони здатні в специфічній формі задовольняти 

цю потребу. Такою специфічною формою та провідною діяльністю є гра, яка 

слугує основним засобом засвоєння елементарних економічних понять і 

категорій, формування базових економіко-психологічних якостей 

особистості та набуття первинного економічного досвіду (А. Сазонова) [254]. 

На думку В. Дудик, „… розвитку економічної свідомості, пізнаванню 

інтересу до економіки, створенню позитивної мотивації до її вивчення, 

прояву його „Я” сприяють різні види діяльності дитини в дошкільному 
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навчальному закладі (дидактична гра, сюжетно-рольова гра, інтелектуальна 

гра-розвага, тематичне заняття, гра-стратегія, дослідницька діяльність, 

читання казки, бесіда на морально-етичні теми, зустріч із цікавими людьми, 

вечори-розваги), що дає змогу зробити процес пізнання економіки цікавим і 

доступним. Тому поєднання навчальної, ігрової та реальної діяльності 

найбільш ефективне для економічної соціалізації особистості дитини в 

дошкільному навчальному закладі” [86]. 

Наступною істотною особливістю первинної економічної соціалізації 

особистості дошкільників є трикомпонентний склад її структури. Більшість 

дослідників (В. Абраменкова, Н. Гавриш, Н. Голованова, О. Дейнека, 

Ж. Жиліна, А. Іванова, О. Козлова, К. Крутій, Е. Логінова, Г. Ложкін, 

В. Москаленко, А. Сазонова, О. Сєрбова М. Стельмашук та ін.) [1; 50; 57; 70; 

93; 111; 129; 149; 180; 193; 254; 262; 282] розглядають економічну 

соціалізацію як трикомпонентний процес, що включає когнітивну (загальні 

економічні знання, норми й цінності, які діти засвоюють у процесі 

соціалізації, оцінка своїх здібностей, розуміння цілей і уявлення про 

можливості та перспективи їх досягнення, уявлення про власне місце в 

системі соціальних взаємин з іншими людьми та ролі, яку особистість 

виконує в житті оточення), афективну (емоційне ставлення дитини до 

економічної реальності, емоційна оцінка, ступінь привабливості для 

особистості та її цілей, цінностей та ідеалів, емоційна оцінка власного 

минулого, сьогодення й майбутнього, задоволеність і незадоволеність 

досягнутим на цьому етапі, власного стану в системі відносин, а також 

власними можливостями та здібностями) та конативну (засвоєння та 

присвоєння зразків економічної поведінки дитини, психологічна і, 

насамперед, мотиваційна готовність до певних дій та вчинків, пов’язаних з 

досягненням бажаної позиції в системі соціальних відносин). 
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Рис. 1.3. Чинники первинної економічної соціалізації дитини  
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Отже, процес економічної соціалізації дитини є процесом становлення 

й розвитку системи її когнітивного, емоційного та поведінкового складників 

у їх єдності та взаємозалежності. Цей процес зумовлений багатьма 

соціальними та психолого-педагогічними чинниками – численними 

обставинами, за яких створюються умови для перебігу процесів первинної 

економічної соціалізації як формування певних економіко-психологічних 

характеристик особистості, що відбувається завдяки інтеріоризації нею 

зовнішніх економічних цінностей суспільства через власну систему 

споживання. Для того, щоб ефективно управляти процесом економічної 

соціалізації дитини, необхідно знати й розуміти значення та роль цих 

чинників у зазначеному процесі. У схематичному вигляді систему чинників 

економічної соціалізації дитини наведено на рис. 1.3. У системі компонентів 

економічної соціалізації особистості в дошкільному віці когнітивний 

компонент, на думку сучасних учених, займає системоутворювальну, 

провідну позицію. Є. Голубєва на підставі систематизації зарубіжних 

досліджень у галузі економічних уявлень (про гроші та їх джерела, ціну, 

попит та пропозицію, прибуток, банки тощо) та економічних відносин у 

дітей, продемонструвала таке [60]:  

1. Формування нових економічних знань у дитини неможливо без 

вивчення вже наявних у неї економічних уявлень, де під „уявленнями” 

розуміємо образ предмета, явища або події, що виникає на підставі 

пригадування або продуктивної уяви (Н. Голованова) [57]. Специфікою 

економічних уявлень дитини 5 – 6-ти років є організація, стан та структура 

господарського життя (О. Щедрина) [320]. 

2. В. Баррис виокремив три основні групи економічних уявлень дітей 

[327]: 1) уявлення дітей про гроші та їх джерела; 2) уявлення дітей про ціну, 

попит та пропозицію, прибуток; 3) уявлення дітей про банки. 

У роботах А. Берті, А. Бомбі, А. Страуса, К. Шусслера [336] наведено 

відомості щодо вікової динаміки уявлень про гроші, розвиток у дітей уявлень 

про джерела грошей. Зокрема, установлено, що в 3 – 4,5 роки діти можуть 
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лише відрізняти гроші від інших об’єктів, але не можуть відрізняти одну 

монету від іншої за їх вартістю й не мають ще виразного уявлення, як гроші 

пов’язані з купівлею. На наступному етапі економічного розвитку до дітей 

приходить усвідомлення того, що за гроші можна купити певний товар, але 

помилково вважають, що за монету будь-якої вартості можна купити будь-

який товар. Отже, послідовно в дітей формуються уявлення про різні цінності 

монет, але вони припускають, що за товар певної вартості треба пропонувати 

монету тільки певної вартості. У подальшому діти починають 

усвідомлювати, що покупець має заплатити не тільки за вартість товару, але 

й певну суму власнику магазина, щоб той отримав прибуток. Дитина також 

починає усвідомлювати, що для купівлі дорогих речей використовуються не 

монети, а банкноти певної вартості, застосовуючи кількісний критерій для 

оцінки купівлі певного товару. З’являються уявлення про те, що для купівлі 

певного товару можна заплатити більше грошей, ніж коштує товар, та 

отримати решту, яка компенсує різницю в сумі відданих грошей та вартості 

купленого товару. Щодо уявлень про джерела отримання грошей, то тут є 

така динаміка. У 4 – 5 років діти не мають ясного уявлення про походження 

грошей та не усвідомлюють зв’язку джерела грошей та праці. Деякі малюки 

починають уважати, що решта, яку дає продавець у процесі купівлі товару, і є 

джерелом появи грошей. До моменту шкільного навчання діти, нарешті, 

усвідомлюють зв’язок між грошима та працею батьків. 

Уявлення дітей про ціну, попит та пропозицію, прибуток висвітлено в 

дослідженнях В. Барфіса, А. Берті, А. Бомбі, К. Фокса, Т. Керета-Уарда, 

Р. Сіглера, Д. Томсона, В. Харбау, К. Крауза, Г. Ягоди (за даними 

А. Фетискіна) [298], які дійшли висновку, що до 10 років у більшості дітей 

сформовані поняття про ціну, попит та пропозицію, прибуток. У цьому віці 

діти вже здатні раціонально здійснювати вибір товарів [298]. Щодо вікової 

динаміки формування зазначених уявлень у дітей, то тут виявлено таку 

картину. Діти у віці 4 – 5-ти років думають, що ціна товару залежить від його 

фізичних властивостей (чим більше, тим дорожче). Старші діти (6 – 8 років) 
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пов’язують ціну з користю товару. І тільки діти 10 – 12-ти років пов’язують 

ціну товару із зусиллям, витраченим на його виробництво, а також з вартістю 

матеріалів, з яких він виготовлений. Отже, діти 5 – 6-ти років уявляють 

купівлю та продаж як фізичну дію, а ціна в їхньому розумінні залежить від 

властивості товару, а не визначається попитом та пропозицією. 

Оскільки економічна свідомість включає поряд з уявленнями про ціну, 

попит та пропозицію, прибуток ще й уявлення про функціонування банків та 

їхню роль в економічному житті, то й дослідження в цій галузі достатньо 

широко представлені в західній науковій літературі (Jahoda, 1981; Berti, 

Bombi, 1988; Woug, 1989; Takahashi, Hatano, 1994; Berti, Monaci, 1998; Berti, 

1999; Bonn, Webley, 2000). Аналіз зазначених наукових студій показав, що 

основний принцип розвитку уявлення дітей про роботу банку полягає в тому, 

що маленька дитина ще не розуміє сенсу капіталовкладень, тобто не розуміє 

основного – як банк отримує прибуток. 

Отже, більшість дітей 5 – 6-ти років володіють набором основних 

економічних уявлень і понять: гроші (як засіб обігу), решта, купівля, вигода, 

економія, багатство, бідність тощо. Такі ж економічні поняття, як 

функціонування банку та принцип ціноутворення, у дітей цього віку ще 

сформовані недостатньо. 

3. Окрім економічних уявлень, когнітивна структура компонента 

первинної економічної соціалізації особистості дошкільника включає й певну 

систему економічних відносин. Діти, як і дорослі, також взаємодіють з 

економічними об’єктами та створюють свій незалежний світ економіки. Вони 

отримують та витрачають кишенькові гроші, обмінюються предметами 

власності, а також мають досвід самостійних заробітків. Дослідження 

Р. Саттона (за даними О. Щедріної) продемонстрували, що здатність молодих 

людей управляти своїми фінансами безпосередньо залежить від того, чи мали 

вони такий досвід у дитинстві. Так, діти, яких привчали користуватися 

грошима, у зрілому віці демонструють практику більш розумного 

користування власними грошовими ресурсами [320]. В уявленнях дітей  
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5 – 6-ти років щодо економіки та особливостей їхньої економної поведінки 

встановлено, що ця категорія дітей упевнена в тому, що бути ощадливим, 

терплячим і не піддаватися спокусі – це „добре”. Але на практиці вони не 

визнають цінності економної поведінки, уважається, що відкладені гроші – 

це втрачені гроші. До того ж старші дошкільники краще орієнтуються у світі 

економічних відносин „дитина – дитина”, ніж у світі дорослої економіки, бо 

цінність речей, якими вони володіють, визначається не їхньою вартістю, а 

їхньою рідкістю на дитячому майданчику. Діти 5 – 6-ти років отримують 

можливість брати участь в економічних відносинах завдяки отриманню 

кишенькових грошей і грошових подарунків від родичів, чим допомагають 

вступити в економічні відносини один з одним (відносини обміну). 

Ще однією важливою особливістю економічної соціалізації особистості 

в дошкільному віці є наступність з економічною соціалізацією особистості в 

молодшому шкільному віці. 

Необхідність і своєчасність створення послідовної низки явищ в 

економічній соціалізації дітей старшого дошкільного та молодшого 

шкільного віку викликана наявними протиріччями між: усвідомленням 

важливості неперервної економічної освіти дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку й відсутністю її практичної реалізації між ланками 

дошкільної та початкової шкільної освіти; достатньою теоретичною 

розробленістю питань економічної соціалізації дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку й відсутністю послідовного технологічного та 

методичного забезпечення. Як продемонструвала у своєму дослідженні 

С. Якименко [326], наступність первинної економічної соціалізації дітей 

старшого дошкільного та молодшого шкільного віку ефективно реалізується, 

якщо: 

– використовується ціннісно-діяльнісний підхід до наступності в 

економічній соціалізації старшого дошкільного й молодшого шкільного віку; 

– вона розглядається як неперервний, цілісний соціально-педагогічний 

процес, що здійснюється на основі технології проектного конструювання; 
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– соціально-педагогічними умовами є: організація освітньої роботи 

відповідно до особистісних і пізнавальних особливостей дітей старшого 

дошкільного та молодшого шкільного віку, взаємодія соціальних інститутів 

(дошкільний навчальний заклад, школа) із сім’єю, використання потенціалу 

інформаційного середовища. 

До того ж під наступністю в економічній соціалізації дітей старшого 

дошкільного та молодшого шкільного віку розуміється цілісний соціально-

педагогічний процес, спрямований на формування економічних уявлень, 

надбання досвіду економічної поведінки в поєднанні з досвідом морально-

вольової поведінки, розвиток ціннісного ставлення дитини до найближчого 

соціально-економічного оточення, що сприяє успішній адаптації в соціально-

економічному просторі та забезпечує формування когнітивного, афективного 

і конативного компонентів економічної соціалізації особистості в процесі 

включення дітей у проектно-конструктивну діяльність. Наступність має 

низку важливих функцій, що у своїй сукупності створюють сприятливе 

функційне поле для первинної економічної соціалізації дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку: пізнавальну (розширення економічних уявлень і 

пізнавально-економічних інтересів); евристичну (використання економічних 

знань і вмінь у ситуаціях економічного характеру або змісту); ціннісну 

(перетворення економічних знань у відповідні мотиви та цінності 

особистості); адаптаційну (успішне пристосування до мінливих соціально-

економічних умов життєдіяльності на подальших щаблях соціалізації).  

Зауважимо, що зазначені вище положення про наступність первинної 

економічної соціалізації особистості узгоджуються з наявними на сьогодні 

дослідженнями в галузі соціо-психолого-педагогічної літератури (Б. Ананьєв, 

Н. Веракса,А. Веракса, Л. Галкіна, В. Єгоричева, Є. Землянська). 

Наступною особливістю первинної економічної соціалізації дітей  

5 – 6-ти років є психічна регуляція. На сучасному етапі розвитку 

психологічної науки виникає новий її напрям – економічна психологія, у 

предмет якої входить економічна соціалізація. Економічна соціологія вивчає 
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факти, закономірності та механізми психіки, які визначають специфіку 

активності індивідуального чи групового суб’єкта в процесах виробництва, 

розподілу та споживання матеріально-економічних і духовних благ 

(К. Дезінгер, О. Дейнека, А. Журавльов, А. Купрейченко, А. Фан, Г. Ферт та 

ін.) [70; 94]. У межах загальної теорії економічної соціалізації 

виокремлюються дослідження в галузі первинної економічної соціалізації 

дітей (Т. Бабицька, Дж. Брунер, Л. Галкіна, К. Гудман, К. Дозінгер, 

Т. Дробишева, А. Журавльов, А. Клеа, О. Козлова, Л. Маркгрудер, 

Г. Маршал, Ф. Моррісон, Р. Саттон, Л. Саліхова, М. Сігал, М. Стельмащук, 

А. Страус, А. Фенем, А. Фенько, М. Хаїр, Д. Швальт та ін.) [83; 94; 129; 333; 

337; 255; 334; 282; 336; 295], які висвітлювали такі питання: відносний вплив 

цінностей і потреб на сприйняття грошей дітьми; поводження дітей із 

грошима та визначення на її основі стадій економічного розвитку; розвиток 

економічних уявлень у дітей та зумовленість зазначеного процесу не тільки 

біологічним дорослішанням, а й накопиченням власного досвіду вміло 

поводитися з грошима; зумовленість віком, статевою та класовою 

належністю батьків, національним чинником, наявністю або відсутністю 

економічної освіти, рівня розвитку економічних уявлень; ставлення дітей 

різного віку до грошей; сімейне економічне виховання як чинник 

економічної соціалізації; формування економічного мислення дітей; вплив 

економічної освіти на ціннісні орієнтації особистості; вплив освітнього 

статусу батьків, соціально-психологічного стану сім’ї, місце проживання, 

статті дитини, рівня її інтелектуального розвитку на сформованість 

економічних уявлень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; 

зміст споживчих уявлень у дитинстві. Водночас, як бачимо, „відкритим” у 

цих дослідженнях залишається питання, щодо особистісних аспектів 

первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років, тоді як саме вони 

мають вирішальне значення в психорегуляції економічної соціалізації 

дошкільників (К. Абульханова-Славська, Л. Венгер, Л. Виготський, 

О. Запорожець, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн) [48; 103; 175; 250]. Удала, на 
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наш погляд, спроба реалізації зазначеного недоліку належить Ж. Жиліній, 

яка у своїй дисертаційній роботі [93] встановила таке: 

1) старший дошкільний вік є не тільки сензитивним періодом щодо 

розвитку пам’яті, уваги, мови, формування творчого міркування та інших 

психічних новоутворень, але й економічної соціалізації. Високий рівень 

розвитку економічної соціалізації дошкільника забезпечує йому активну 

життєву позицію в усіх видах діяльності, у які він опосередковано чи 

безпосередньо включається. Щоб цілеспрямовано керувати процесом 

економічної соціалізації дошкільника, необхідно вивчати особистісні якості 

дитини, які є активними учасниками психорегуляції економічної соціалізації; 

2) концептуальна сутність економічної соціалізації визначається 

структурою психорегуляції особистості та розглядається як особистісна 

характеристика дитини, у якій рівень розвитку якостей особистості та їх 

структурна організація суттєво впливає на процес засвоєння економічних 

понять та категорій, засвоєння норм та різні форми економічної поведінки; 

3) структура психічної регуляції економічної соціалізації 

дошкільника представлена чотирма блоками показників: блок об’єктивно-

діяльнісних показників; блок інтелектуальних показників; блок 

комунікативних та блок соціально-психологічних показників. Домінантну 

позицію в психічній регуляції економічної соціалізації дошкільника з 

високим рівнем її розвитку посідає об’єктивно-діяльнісний блок показників, 

підпорядковану позицію – інтелектуальний, комунікативний і соціально-

психологічний; 

4) економічна соціалізація характеризується критеріально-рівневою 

диференціацією, де передумовами виокремлення рівнів розвитку економічної 

соціалізації є: сформованість економічних уявлень дошкільників; об’єктивно-

психологічні економічні прояви дошкільників, які характеризують 

практичність, комунікативно-економічну активність, раціональну 

ощадливість; об’єктивно-діяльнісні показники, що визначають особистість 

дошкільника з інтелектуального, організаційно-діяльнісного, емоційно-
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вольового боків, індивідуально-психологічні особливості дітей 5 – 6-ти років 

із різним рівнем розвитку економічної соціалізації; 

5) можливо здійснення типологізації дошкільника за різним рівнем 

розвитку економічної соціалізації на основі виокремлення трьох груп 

дошкільників, що вирізняються своєрідністю особистісних і діяльнісно-

економічних характеристик: високим рівнем, що характеризується високим 

рівнем сформованості економічних уявлень, організованості, самовладання, 

самостійності, наполегливості, працьовитості, практичності, розвиненими 

особистісними якостями, що характеризують комунікативну, інтелектуальну 

та емоційно-вольову сфери; середнім рівнем, який вирізняється впевненістю 

в собі, у своїх діях, надмірною самостійністю та допитливістю, що 

призводить до зниження розвитку економічної соціалізації при низькому 

рівні розвитку працьовитості, раціональної ощадливості; низьким рівнем, що 

характеризується зниженим рівнем розвитку уявлень щодо економічних 

понять і явищ, низьким рівнем самовладання, практичності, комунікативно-

економічної активності, винахідливості, самостійності, ініціативності, 

довільності, невпевненості в собі (ці діти потребують особистісної корекції); 

6) для дітей із високим рівнем розвитку економічної соціалізації блок 

організаційно-діяльнісних показників є системоутворювальним, 

об’єднувальним усі об’єктивні показники економічної соціалізації 

дошкільників у цілісний психорегуляційний механізм. Від сформованості 

якостей, які входять в організаційно-діяльнісний блок, буде залежати рівень 

розвитку економічної соціалізації. Для дітей із середнім рівнем розвитку 

економічної соціалізації – системоутворювальним є емоційно-вольовий блок. 

Для дошкільників із низьким рівнем розвитку економічної соціалізації – блок 

інтелектуально-вольових показників, змістові характеристики яких мають 

низький рівень розвитку. 

Для здійснення успішної, ефективної первинної економічної 

соціалізації дітей у дошкільному навчальному закладі необхідне суттєве 

методичне та педагогічне забезпечення (програми, методичні рекомендації 
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щодо використання державних програм, конспекти занять, розробки ігор, 

вправ, психологічних етюдів, літературні твори, казки тощо). Дошкільний вік 

– це період початкового оволодіння соціально-економічним простором 

людських взаємин, який проходить неоднаково. Діти знайомляться з 

економікою, навіть якщо їх не навчають цього: вони дізнаються, що таке 

„моє”, „твоє”, „наше”, „обмін”, „гроші”, „ціна”, „купити”, „продати”, 

„дорого”, „дешево”, „заробити”. Найбільш суттєво впливає на дитину 

поведінка безпосередньо близьких людей, які її оточують. Вона схильна їм 

наслідувати, переймати їхні манери, запозичувати в них оцінку людей, дій, 

речей. Основним інститутом соціалізації, як відомо, у цьому віці є сім’я, саме 

в ній дитина набуває перших економічних знань, знайомиться в реальному 

житті з процесами купівлі та продажу, поняттями „ринок”, „крамниця”, 

„зарплата”, „робота”, „економія” та ін. Дитина є свідком економічної 

поведінки батьків, найближчих родичів, приміряє на себе окремі їхні форми-

відносини: споживчі – коли йде в крамницю за „невеликими” покупками, 

заощадливі – коли відкладає гроші, які дають батьки, у скарбничку, маючи 

окрему економічну мету. Тобто зустріч дитини з економікою так чи так 

здійснюється природним та обов’язковим шляхом. 

З погляду такого конструкта соціальної педагогіки (теорії А. Мудрика 

про чинники (мега-, макро-, мезо-, мікро-) соціалізації), успішна соціалізація 

дитини в ситуації її природного економічного розвитку припускає ефективну 

соціальну адаптацію як здібність особистості дитини, що розвивається, 

певною мірою протистояти суспільству, життєвим ситуаціям, тобто певна 

рівновага між соціальною активністю та соціальною автономністю. 

Результатом успішності тут, переважно, є вміння індивіда самостійно 

обирати наявні зразки й цінності та адекватно використовувати їх у 

вирішенні життєвих проблем [195].  

Незважаючи на особливості вікового розвитку дошкільників, їхні 

адаптаційні здібності та вміння формуються завдяки відповідному соціально-

педагогічному супроводженню – педагогічній підтримці (А. Архипова) [14]. 
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Отже, у зазначеному сенсі поняття „первинна економічна соціалізація” 

становить спеціально організований педагогічний процес, основною 

стратегічною метою, прогнозованим результатом якого є формування Я-

економічного [14]. Ураховуючи ту обставину, що стратегічна мета первинної 

економічної соціалізації в період раннього онтогенезу особистості 

трансформується, поняття „первинна економічна соціалізація особистості 

дошкільника” також трансформується. Науковий аналіз дає всі підстави 

стверджувати, що „первинна економічна соціалізація дитини 5 – 6-річного 

віку” – спеціально організований соціально-педагогічний процес, основою, 

метою, прогнозованим результатом якого є вироблення адекватних уявлень 

про економічні категорії, розвиток і засвоєння навичок та різних форм 

економічної поведінки. 

Отже, поняття „педагогічний супровід та підтримка первинної 

економічної соціалізації дошкільників у дошкільному навчальному закладі” 

може бути розглянуто як сукупність спеціальних педагогічних форм, методів, 

процедур і засобів їх розгортання в педагогічному процесі дошкільного 

навчального закладу, основою, метою та прогнозованим результатом якого є 

формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років (адекватні первинні 

уявлення про економічні категорії, навички й форми економічної поведінки). 

Сутність педагогічної підтримки первинної економічної соціалізації дітей у 

дошкільному навчальному закладі становить механізм упорядкування 

соціальних зв’язків і відносин, у які включений дошкільний навчальний 

заклад (а разом із ним і діти) та котрі формує сам дошкільний навчальний 

заклад як соціальний інститут економічної соціалізації особистості дитини. 

Специфіка педагогічної підтримки первинної економічної соціалізації дітей у 

навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу залежить від 

реалізації соціального замовлення на первинну економічну соціалізацію 

людини вже в період раннього онтогенезу. 

Отже, необхідність педагогічного супроводу й педагогічної підтримки 

первинної економічної соціалізації особистості в дошкільному навчальному 
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закладі відображає сутність економічної соціалізації як природного 

спонтанного процесу, упродовж якого створюється, відтворюється або 

вдосконалюється особистість як суб’єкт взаємодії з соціокультурним 

середовищем та різними формальними або неформальними інститутами. До 

того ж первинна економічна соціалізація є частиною загальної соціалізації 

особистості як процесу формування особистості в певних соціальних умовах, 

формування свідомості особистості, її установок, смаків, переваг у сфері 

економічного життя. Таке розуміння сутності первинної економічної 

соціалізації особистості дає можливість прогнозувати можливі зміни в 

соціально-економічному середовищі, проектувати соціально-педагогічну 

взаємодію, здійснювати педагогічний супровід і підтримку процесу 

первинної економічної соціалізації дошкільників. 

Дефінітивний аналіз основних понять нашого дослідження 

„соціалізація”, „економічна соціалізація”, „первинна економічна соціалізація” 

засвідчив відсутність єдиного підходу до їх тлумачення й дозволив 

визначити основні психолого-педагогічні позиції трактування категорії „Я-

економічне” щодо дитини 5 – 6-ти років. 

„Первинна економічна соціалізація” дітей дошкільного віку передбачає 

первинну економічну освіченість дитини, послідовне сповідування загальних 

та економічних цінностей оточення, сформованість умінь і навичок 

економічної поведінки. Тому результат зазначеного процесу ми вбачаємо у 

формуванні Я-економічного особистості дитини як базової категорії „Я-

концепції” („Я-концепція”, „Я-образ” – це відносно стійка, не завжди 

усвідомлена, пережита як неповторна система уявлень індивіда про самого 

себе, на підставі якої він будує взаємодію з оточенням (Л. Божович, 

В. Давидов) [34; 69], що включає такі структурні компоненти: когнітивний 

(сформованість у дітей знань і уявлень про себе як суб’єкта та об’єкта 

соціально-економічної діяльності), емоційно-ціннісний (наявність потреби та 

зацікавленості дитини до економічних явищ, усвідомлення нею залежності 

задоволення своїх матеріальних потреб і потреб сім’ї від праці дорослих та 
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оцінка суб’єктом місця в економічному полі) та практично-діяльнісний 

(наповненість діяльності дітей економічним змістом; спрямованість 

діяльності на збереження природного й соціального середовища; аналіз 

власних дій та формування соціально-економічного досвіду в реальній 

економічній діяльності та її оцінка з позиції своєї ідентичності). 

У зв’язку з переходом економіки країни до ринкових відносин 

змінилися й вимоги до економічної підготовки молодого покоління, 

з’явилися нові програми економічної підготовки дошкільників. Авторами 

окремих є Л. Дрозденко, Л. Книшова, І. Ліпсіц, Л. Любимов, О. Меньшикова, 

О. Прутченков, Б. Райзберг та ін. В усіх зазначених програмах науковці 

передусім зосереджують увагу на відборі доступних для дошкільників знань 

у галузі економіки. Проте, на нашу думку, більш доцільним є не стільки 

засвоєння відірваних від реального життя сучасного дошкільника 

економічних знань, скільки забезпечення первинного економічного досвіду, 

формування якого починається, коли дитина виконує самостійні вольові дії, 

будує взаємодію з іншими суб’єктами соціальної дійсності та вже на цій 

основі засвоює певні знання та вміння. 

Отже, виокремлені та систематизовані в процесі теоретичного аналізу 

особливості первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років у 

дошкільному навчальному закладі (протікання в специфічному соціальному 

просторі „дитинство”, підпорядкування загальним віковим особливостям 

розвитку, стадійність, зв’язок з економічним вихованням, структурність, 

наступність, необхідність у психічній регуляції та соціально-педагогічній 

підтримці) підтвердили, з одного боку, актуальний характер первинної 

економічної соціалізації дітей 5 – 6-річного віку в дошкільному навчальному 

закладі, а з іншого – дозволили визначити адекватні цим особливостям 

засоби ефективної економічної соціалізації особистості. 
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1.3. Теоретичне обґрунтування соціально-педагогічних умов 

первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років у дошкільних 

навчальних закладах 

 

Аналіз теоретичних аспектів проблеми первинної економічної 

соціалізації дітей 5 – 6-ти років, визначення особливостей економічної 

соціалізації особистості в дошкільному дитинстві, здійснені вище, є, на нашу 

думку, достатніми науковими підставами для розробки соціально-

педагогічних умов, що вплинуть на ефективність зазначеного процесу. 

Для вирішення завдань нашого дослідження вкрай важливою є думка 

педагогів (С. Архангельський, М. Єрецький, І. Підласий, Б. Федоришин), які 

вважають, що педагогічні умови передбачають можливість їх конструювання 

й складають обставини, у яких реалізуються педагогічні чинники, що 

сприяють (або протидіють) прояву певних педагогічних закономірностей. 

Учені відзначають, що між чинниками й умовами існує діалектичний 

взаємозв’язок, хоча, на відміну від чинника, що визначає позитивні та 

негативні зміни в стані об’єкта, умови становлять те середовище, у якому 

явище виникає й функціонує (за даними Л. Варяниці) [43]. 

Отже, педагогічні умови можуть бути визначені як особливості 

організації освітнього процесу, що детермінують результати виховання, 

освіти та розвитку особистості в певному освітньому просторі. Дійсно, за 

В. Манько, педагогічні умови розуміються як обставини, що забезпечують 

високу результативність освітнього процесу й відповідають психолого-

педагогічним критеріям оптимальності [191, с. 153 – 161]. 

Соціально-педагогічні умови в сучасній науці визначаються як 

„…зовнішні обставини, чинники, що зумовлюють істотний вплив на 

протікання педагогічного процесу, тією чи тією мірою свідомо 

сконструйованого педагогом, що інтенціально передбачає, але не гарантує 

певний результат процесу” (О. Леонтьєв) [175, с. 132]. 
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Спираючись на науково-теоретичний аналіз психолого-педагогічних 

досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців, визначено такі соціально-

педагогічні умови: 

– створення предметно-розвивального середовища, зорієнтованого на 

формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років; 

– консолідація зусиль соціальних педагогів, вихователів і батьків щодо 

оптимізації процесу набуття економічних знань та економічного досвіду 

дошкільників; 

– використання гри економічної спрямованості як провідного засобу 

формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років в умовах дошкільного 

навчального закладу. 

Як першу умову визначено створення предметно-розвивального 

середовища економічного спрямування в дошкільному навчальному закладі, 

що сприяло накопиченню нових економічних знань і економічного досвіду у 

формуванні Я-економічного особистості. 

Аналіз соціально-педагогічної та психологічної літератури в галузі 

первинної економічної соціалізації особистості демонструє існування 

важливого для нашого дослідження протиріччя – між розробленістю 

теоретико-методологічних засад формування Я-економічного дошкільників у 

соціології, психології та педагогіці й відсутністю теоретичного 

обґрунтування процесу конструювання особливого типу освітнього простору, 

що забезпечує ефективне становлення Я-економічного дітей 5 – 6-ти років 

(Г. Авер’янова, О. Безпалько, О. Василенко, В. Москаленко, Л. Орбан-

Лебрик) [2; 21; 44; 193]. 

Діалектичне „зняття” вказаного протиріччя дозволить на практиці 

реалізувати ідею про те, що активізація пошуку нових форм організації 

діяльності дошкільних установ має включити оновлення середовища та 

простору життєдіяльності дітей, їхніх батьків і вихователів, зумовлене 

завданням первинної економічної соціалізації дошкільників. У цьому напрямі 

лежить одна із стратегій предметно-розвивального середовища дошкільного 
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навчального закладу, що сприяє становленню економічно обізнаної 

особистості. Для досягнення високих показників Я-економічного в дітей 5 –

 6-ти років необхідно посилити увагу до якісних характеристик 

соціалізованого середовища, де живе та розвивається дитина. Для цього 

звернемося до наукових досліджень у сфері загальної теорії середовища та 

його конструювання. 

Насамперед розмежуємо поняття „освітньо-виховний простір 

дошкільного навчального закладу” та „освітньо-виховне середовище 

дошкільного навчального закладу”. Під „середовищем” розуміємо даність, 

яка не є результатом конструктивної діяльності людини (І. Чепуришкін) 

[311]. „Простір” же є результатом педагогічного засвоєння означеної даності, 

тобто простір – це опановане середовище (природне, соціальне, культурне, 

інформаційне), прилаштоване до вирішення педагогічних завдань. Як 

відмічає І. Демакова, середовище є одним із важливих компонентів виховної 

системи, саме з його опануванням пов’язані процеси формування в дітей 

ціннісного ставлення до світу та культури, усвідомлення себе в цьому світі, 

розвитку власного „Я”, знаходження власного місця серед інших людей. 

Найбільш достеменною різницею між середовищем і простором є 

твердження: якщо середовище необхідно навчитися використовувати з 

виховною метою, то єдиний виховний простір важливо навчитися 

створювати [71].  

У такому сенсі доцільно говорити про економічне виховання в 

дошкільному навчальному закладі як процес створення виховного простору 

дошкільного навчального закладу для зміни його виховного середовища 

через організацію освітньо-виховної системи, адекватної і специфіці самого 

середовища дошкільного навчального закладу, і особливостям первинної 

економічної соціалізації дошкільників. Зрозуміло, що тут економічне 

виховання представлено як соціалізація. Таке розуміння феномену 

економічного виховання в дошкільному навчальному закладі дозволяє 

поглянути на нього як на виховне середовище та середовище життєдіяльності 
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дошкільників, де відбувається їхній економічний розвиток, накопичується 

економічний досвід, формується готовність до „дорослого економічного 

життя”. 

Для ефективної первинної економічної соціалізації особистості 

середовище дошкільного навчального закладу має відповідати системним 

конструктивним перетворенням. У сучасній соціологічній науці під 

конструюванням системи розуміють інтелектуальну діяльність, що перебуває 

в цілеспрямованій перебудові до ідеальної форми будь-якого об’єкта, який не 

є навмисним відтворенням іншого об’єкта, а під системою – цілісність, що 

ієрархічно організована великою кількістю функцій і відповідних до них 

управлінських дій із прийняття рішень та їхньої реалізації (В. Курбатов) 

[153]. Конструювання є формою соціального проектування, зокрема й 

соціально-педагогічного, де проектування – це моделювання запропонованих 

дій до їхнього виконання, доки не з’явиться повна впевненість у кінцевому 

результаті. Зі свого боку, моделювання є універсальним методом пізнання і є 

невід’ємним складником наукового рішення будь-якого соціально-

педагогічного завдання. Результатом моделювання є певний вид моделі, що 

розкриває конструктивні засади щодо перетворення практики та 

прогнозування оптимальних шляхів розвитку соціально-педагогічних систем. 

У нашому уявленні в основі процесу конструювання середовища 

дошкільного навчального закладу має бути покладена концепція 

організаційного моделювання, де під організаційним моделюванням ми 

розуміємо достатньо нову галузь теоретичної та емпіричної діяльності, яка 

спрямована на побудову цілісних організаційних моделей, що містять 

комплексне уявлення щодо призначення, внутрішньої структури та логіки 

конструктивної діяльності (Т. Дробишева) [84]. Ця галузь у більшості є 

мистецтвом творчого конструювання, у процесі якого суб’єкт конструктивної 

діяльності набуває водночас і навичок управління створеними системами. У 

нашому дослідженні теорію організаційного моделювання було покладено в 

основу вибору структурно-функційної моделі процесу формування Я-
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економічного в дітей 5 – 6-ти років, де під моделлю ми розуміємо і процес, і 

результат конструювання. Отже, характеризуючи конструювання освітньо-

виховного середовища дошкільного навчального закладу як умову первинної 

економічної соціалізації особистості дошкільника, ми вважали, що основним 

результатом зазначеного процесу має стати структурно-функційна модель 

процесу формування Я-економічного дітей 5 – 6-ти років, що включає: 

структуру, компоненти Я-економічного особистості, елементи освітнього та 

предметно-розвивального середовища, педагогічні чинники; методологічні 

підходи; критерії, показники й рівні сформованості Я-економічного дітей 5 –

 6-ти років.  

Найбільш повно цим вимогам організаційного моделювання 

формування Я-економічного дітей 5 – 6-ти років відповідає модель, 

представлена в схематичному вигляді на рис. 1.4. 

1. В основі концептуальної підстави моделі лежить твердження про те, 

що дошкільний вік є найсприятливішим періодом для формування Я-

економічного (Т. Дробишева, А. Журавльов, Л. Кларіна, В. Москаленко, 

А. Шатова та ін.) [84; 94; 124; 193; 314]. Це твердження випливає із 

досліджень економічної соціалізації, що спираються, перш за все, на 

методологію культурно-діяльнісної концепції соціалізації (Г. Андреєва, 

В. Андрущенко, М. Корнєв, О. Лавренко, В. Москаленко, В. Циба та ін.) [11; 

193], на теорію суб’єктності як активності особливості в діяльності та 

спілкуванні (К. Абульханова-Славська, О. Асмолов, С. Брушлинський, 

О. Киричук, В. Татенко та ін.) [16; 39], на проблематику соціальної 

ідентичності (Е. Еріксон, Дж. Моріс, Д. Тернер, А. Тешфел, В. Ядов та ін.) 

[331; 327], на теорію соціалізації дітей та молоді в умовах трансформації 

суспільства (Г. Авер’янова, О. Варяниця, Н. Дембицька, О. Лавренко, 

Г. Ложкін, В. Москаленко, Т. Петровська, В. Циба та ін.) [2; 43; 180; 193]. У 

цих дослідженнях підкреслено, що Я-економічне особистості одночасно є і 

чинником первинної економічної соціалізації особистості та її результатом. 
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Рис. 1.4. Структурно-функційна модель процесу формування Я-економічного 

дітей 5 – 6-ти років у предметно-розвивальному середовищі 
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–  створення предметно-розвивального середовища економічного 

спрямування у дошкільному навчальному закладі; 

–  консолідація зусиль соціальних педагогів, вихователів та батьків 

щодо оптимізації процесу набуття економічних знань та економічного 

досвіду дошкільників; 

–  використання гри економічної спрямованості як провідного засобу 

формування Я-економічного у дітей 5 – 6-ти років  в умовах ДНЗ. 
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Відбувається це тому, що Я-економічне як сукупність соціальних 

цінностей і норм, що є регулятором економічної поведінки й виконує роль 

соціальної пам’яті економічного розвитку, є однією з найважливіших 

передумов економічної поведінки. Воно відображає економічні цінності та 

норми, необхідні для виживання та подальшого розвитку економіки, 

накопичує еталони відповідної економічної поведінки, транслює з минулого 

у сучасність цінності та норми, що є підставою праці, споживання, 

розподільних та інших економічних відносин. Формування Я-економічного 

особистості починається із процесу розвитку особистості, що багато в чому 

визначається успішністю процесу соціалізації, зрозумілого як сукупність усіх  

соціальних та психологічних процесів, за допомогою яких індивід 

засвоює систему знань і норм, що дозволяють йому функціонувати як 

рівноправний член суспільства. Первинна економічна соціалізація включає 

економічне навчання, економічне виховання, економічну освіту (єдність 

навчання й виховання) та сукупність стихійних економічних дій, що 

впливають на процес економічного становлення особистості та її входження 

в різні соціально-економічні групи. 

2. Розгляд Я-економічного як чинника й результату первинної 

економічної соціалізації особистості, дозволяє визначити сутність та зміст 

поняття Я-економічне дітей старшого дошкільного віку, обґрунтувати його 

структуру, критерії, показники та рівні сформованості.  

Дослідники в галузі економічної психології відзначають, що ядром Я-

економічного особистості є розвинена суспільно-економічна свідомість, де 

формуються ціннісні, нормативні основи економічного буття, тобто 

розвинена суспільна економічна свідомість є ідентичним джерелом творчої 

діяльності в економічній сфері. Сутність Я-економічного особистості 

відбиває її тісний взаємозв’язок із типом мислення, менталітетом і 

традиціями народу. Я-економічне при взаємодії з менталітетом нації формує 

економічне мислення індивідів, у результаті визначається програма 

індивідуальної економічної поведінки та відбувається власне економічна дія. 
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До того ж індивідуальна економічна свідомість включає три основні 

компоненти: знання, почуття та волю суб’єкта (О. Аксьонов, В. Комаровська, 

Г. Ложкін, В. Спасєнніков) [180]. У процесі проектування суспільством 

економічної життєдіяльності людей особливо має значення проектування 

економічної соціалізації молодого покоління, оскільки дітям належить жити 

в нових умовах, опановувати принципово нові професії, що потребують 

інших уявлень, професійних та особистісних якостей, оскільки в сучасному 

суспільстві затребувана особистість, яка володіє високим рівнем Я-

економічного, новою економічною свідомістю, економічним 

світосприйманням. 

Усе викладене вище дозволяє сформулювати таке визначення: Я-

економічне – інтегральна якість особистості дитини дошкільного віку, 

складником якої є: наявність певних економічних знань (факти, поняття), 

економічного мислення (принципи, закономірності) та певної поведінки 

(якості особистості). Відповідно до такого розуміння сутність Я-

економічного дітей 5 – 6-ти років містить: когнітивний компонент 

(засвоєння необхідного механізму економічних знань, умінь і навичок, 

розвиток економічного мислення, оволодіння необхідною сукупністю вмінь 

та навичок економічної діяльності, оволодіння загальнозорієнтованою 

основою будь-якої діяльності); емоційно-ціннісний компонент (соціальна 

відповідальність за результат та наслідки власної праці, комунікабельність, 

адекватна самооцінка, розвиток творчої ініціативи, економічна ініціатива, що 

сформувалася морально-вольовими якостями особистості, естетичне 

ставлення до діяльності); практично-діяльнісний компонент (участь в 

економічній діяльності, узагальнення економічної діяльності, потреба в 

удосконаленні діяльності, вимогливість до себе та інших, готовність 

прийняти рішення, уміння аргументувати). 

3. Становлення Я-економічного дошкільників у просторі дошкільного 

навчального закладу є результатом інтеграції впливу освітньої (предметно-

просторове оточення, тематичні інтегровані заняття з економіки, здійснення 
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різноманітної економічної діяльності, дієво-пізнавальне оточення, соціальне 

оточення), предметно-розвивальної (предметно та діяльнісно зорієнтовані 

міні-центри). Інтеграційний вплив середовища та педагогічної підтримки 

відбувається в процесі соціалізації особистості й пов’язаний не тільки із 

цілеспрямованим засвоєнням економічних знань на спеціальних заняттях, але 

й із проникненням у свідомість дітей елементів розвивального середовища 

дошкільного навчального закладу, культури суспільства. Ефективність 

зазначеного процесу в більшості залежить від сім’ї, яку відрізняє особливий 

емоційний мікроклімат, що впливає на формування ставлення до себе, на 

ціннісні орієнтації, світосприймання дитини; її специфічне економічне 

мікросередовище, завдяки чому формується Я-економічне дитини. 

Результативність процесу становлення Я-економічного в дітей у 

дошкільному навчальному закладі визначається якістю педагогічної 

підтримки педагогів, які розуміють важливість та необхідність економічного 

становлення особистості, сприймають дошкільне дитинство як найбільш 

сприятливий період щодо формування економічного мислення, із наявністю 

відповідної професійно-педагогічної майстерності й загальної орієнтації на 

гуманістичну модель виховання. Водночас слід зважати на рівень 

економічної обізнаності педагогів дошкільного навчального закладу та 

вміння конструювати предметно-розвивальне середовище дошкільного 

навчального закладу. Основою таких знань, умінь і навичок конструювання 

педагогом предметно-розвивального середовища має бути, на наш погляд, 

відповідна методологія. За теорією Е. Юдіна, методологія конструювання 

найбільш повно розкривається в межах чотирирівневої структури 

методологічного пізнання [324], яка широко використовується в царині 

суспільних наук (П. Образцов, І. П’ятницька-Позднякова) [206; 237].  

Сповідуючи погляди І. Липського, погоджуємося, що головною 

проблемою соціально-педагогічного конструювання є обґрунтування власне 

можливості, спроможності та обґрунтованості внесення усвідомлених і 
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запланованих змін у соціально-педагогічну систему [178]. Продемонструємо 

„роботу” конструювання на прикладі її філософського рівня. 

Філософія конструювання ґрунтується на двох протилежних підходах, 

що визначають відповідно дві методологічні позиції та відображають різні 

погляди на соціальну реальність і різні способи взаємин суб’єкта із суб’єктом 

перетворення. Перший підхід – предметний, який характеризує соціальну 

реальність як сферу детермінізму, соціальної антології, систему 

закономірностей соціального буття, що сформувалася як підсумок 

попередніх соціальних дій. Досліджуючи конструювання як систему, ми, 

насамперед, спираємося на уявлення предметної філософії про те, що ця 

система може бути зрозуміла та перетворювана на тих же принципах, що й 

пізнання (перетворення), тобто засобами соціального конструювання 

(розумової, ідеальної діяльності). Предметний підхід у нашому випадку 

також потрібен і для розробки структурно-функційної моделі формування Я-

економічного дітей 5 – 6-ти років у дошкільному навчальному закладі та для 

розробки точної наукової термінології дефініцій соціальної економіки й 

системи вибору критеріїв позитивності втілення умови конструювання 

розвивального середовища, зорієнтованого на становлення Я-економічного 

особистості тощо. 

Другий підхід – проблемний. Філософія проблемного підходу розглядає 

соціальну систему та соціальні організації як гнучкі системи взаємодій, що 

постійно й усвідомлено реконструюються її членами. Реконструювання 

становить, поряд із конструюванням, метод створення реальності нового 

типу (Г. Філонов) [300]. 

У нашому випадку така позиція предметного підходу є методологічним 

інструментом проектування предметно-розвивального середовища 

дошкільного навчального закладу, зорієнтованого на формування Я-

економічного в дошкільників, що становить власний ідеальний (розумовий) 

конструкт економічного виховання. До того ж первинна економічна 

соціалізація особистості як система знаходиться в постійному 



 88 

самовизначенні та змінюванні й розглядається через призму проблем, що 

виникають у її суб’єктів. 

4. Зазначені в моделі формування Я-економічного дітей 5 – 6-ти років 

освітнє, предметно-розвивальне середовища, умови яких ґрунтуються на 

принципах діяльнісно-особистісно-полісуб’єктного підходу, сутність якого 

досить точно визначив відомий психолог К. Платонов: „…особистість як 

носій свідомості виникає, проявляється й формується в діяльності” (за 

даними О. Асмолова) [16]. Особистість, за О. Леонтьєвим [175], отримує 

власну структуру з розбудови людської діяльності та характеризується 

п’ятьма потенціалами: пізнавальним (гносеологічним), ціннісним 

(аксіологічним), творчим (креативним), комунікативним та художнім. У 

такому контексті особистість визначається не власними якостями, а тим, 

1) що і як вона знає; 2) що і як вона цінує; 3) що і як створює; 4) з ким і як 

вона спілкується; 5) які її художні потреби та як вона їх задовольняє. 

Принцип же діяльнісного підходу потребує переведення суб’єкта в 

позицію суб’єкта пізнання, праці, спілкування. Це, зі свого боку, потребує 

реалізацію діалогічного (полісуб’єктного) принципу, який ґрунтується на 

тому, що сутність людини значно багатша, різноманітніша та складніша, ніж 

його діяльність (Г. Філонов) [300]. 

Цей принцип заснований на вірі в позитивний гуманістичний потенціал 

людини, у його необмежені творчі здібності постійного розвитку та 

самовдосконалення. 

Використання цих принципів щодо конструювання зазначених вище 

елементів структурно-функційної моделі формування Я-економічного дітей 

5 – 6-ти років в освітньо-виховному середовищі дошкільного навчального 

закладу дозволяє збудувати таку систему роботи, яка створює навколо 

дитини максимально багату зону невизначеності (Н. Бєляєва), що становить 

можливість відповідного вибору шляхів самостворення [23], і є створенням 

середовища, яке забезпечує первинну економічну соціалізацію особистості 

дошкільника. Така розбудова середовища дошкільного навчального закладу 
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дозволяє диференціювати діяльність його колективу в економічній 

соціалізації дитини відповідно до певних параметрів, а саме: 1) відповідно до 

загальних типологічних закономірностей розвитку людини на етапі 

дошкільного дитинства, тобто до власної специфічної ситуації соціального 

розвитку як специфічного співвідношення зовнішніх і внутрішніх умов 

розвитку (С. Рубінштейн) [250]; 2) відповідно до необхідності забезпечення 

дитині можливостей реалізації психофізичних (потреба в емоційному 

насиченні, потреба до волі, відновлення енергії), соціальних (потреба в 

спілкуванні, самовиявленні, самоствердженні) та вищих потреб (у творчості, 

потреба бути особистістю тощо); 3) відповідно до пошуку шляхів засвоєння 

дитиною практико зорієнтованих економічних умінь і навичок, оволодіння 

культурою економічного спілкування та дозвілля; 4) відповідно до вимог 

формування моральних та екологічних позицій дитини, її психологічних 

настанов на соціалізаційні способи поведінки й діяльності в економічній 

галузі; 5) відповідно до вимог творчого оволодіння ключовими 

компетентностями. 

Реалізація зазначених параметрів у реальній практиці простору 

дошкільного навчального закладу здійснюється на підставі таких запобіжних 

заходів, як створення в просторі відповідно до віку умов первинної 

економічної соціалізації, що оптимально вирішуються саме на цьому етапі; 

надання дитині можливості зробити самостійний вибір у тому виді 

діяльності, у якому вона може самореалізуватися в повній відповідності з 

ідеєю соціальної адаптації, яку розуміємо як консенсус позиції активного 

впливу на середовище з визначеним рівнем комфортності, дослідження 

спеціальних засобів і прийомів, здатних до рефлексії просування дитини в 

економічному соціалізованому процесі. 

Наведені вище параметри та заходи їхньої реалізації надають, на наш 

погляд, уявлення про параметричні характеристики компонентів моделі 

формування Я-економічного дітей у дошкільному навчальному закладі та 

забезпечують первинну економічну соціалізацію особистості. 
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Зазначене вище обґрунтовується, наприклад, упровадженням методу 

М. Монтессорі [192] в середовище дошкільного навчального закладу для 

посилення та збагачення її предметно-змістовних характеристик, 

спрямованих на формування Я-економічного; використання елементів 

екологічного виховання, зрозумілого як безперервний процес навчання, 

виховання й розвитку особистості, спрямованого на формування особистості 

та її досвіду, які забезпечують відповідальне ставлення до навколишньої 

соціоприроди, економічного середовища та здоров’я; залучення потужного 

виховно-економічного потенціалу народної педагогіки тощо. 

Отже, конструювання освітньо-виховного та предметно-розвивального 

середовища дошкільного навчального закладу, зорієнтованого на 

становлення Я-економічного дітей 5 – 6-ти років, ми розглядаємо як 

необхідну умову первинної економічної соціалізації дітей у старшому 

дошкільному віці. 

Не менш необхідною та значною умовою первинної економічної 

соціалізації дошкільників є консолідація зусиль соціальних педагогів, 

вихователів і батьків щодо оптимізації процесу набуття економічних знань 

та економічного досвіду дошкільників для зміни динаміки ціннісних 

орієнтацій особистості дошкільника під впливом первинної економічної 

соціалізації. 

Виокремлюючи цю умову первинної економічної соціалізації зі 

множинної сукупності інших умов, ми виходили з того факту, що родина та 

дошкільний навчальний заклад у дошкільному віці є основними інститутами 

соціалізації дітей. Головний успіх їхнього впливу не в дублюванні, не в 

заміні соціальних функцій одного інституту соціалізації іншим, а в 

гармонійному доповненні один одного. Проте, як відзначається в теорії та 

практиці, нерідко ця взаємодія схожа на „самовіддану боротьбу один з 

одним”, коли рух відбувається за принципом „від поганого до найгіршого”. У 

дисертаційній праці Т. Кравченко розкрила причини такої „взаємодії”, які 

криються в тих трансформаціях, що відбуваються сьогодні з родиною та 
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дошкільним навчальним закладом [147]. Без розуміння сутності таких 

трансформацій, налагодження ефективної взаємодії двох зазначених вище 

первинних інститутів первинної економічної соціалізації дітей дошкільного 

віку малоймовірно. 

Як демонструють дослідження, сучасна родина та батьківство як 

інститут соціалізації дітей характеризується такими особливостями:  

– посиленням економічного розшарування родин на малозабезпечених, 

із середнім достатком та високозабезпечених. Історичною базою такого 

розшарування, як уважають соціологи та економісти-політологи, є 

виникнення множинності форм власності, зокрема й приватної. У сучасних 

батьків з’явилися різні ролі на ринку праці: від безробітного, найманого 

працівника до підприємця та бізнесмена. Кілька поколінь українських батьків 

зіткнулися та продовжують стикатися з порушенням суспільно необхідного 

рівня плати за працю, з практикою неплатежів, відстрочок, низької індексації 

доходів на фоні інфляції, з безробіттям, з відсутністю соціальних гарантій 

тощо. В умовах такого негативного економічного тиску та соціальної 

напруги для більшості родин стало тяжкою ношею долати самотужки 

критичні емоційно-вольові навантаження, які випробовують і бідні, і багаті 

родини, відчувають на собі і старі, і молоді члени родини, і здорові, і хворі. В 

умовах настільки динамічно мінливого суспільства саме діти виявилися 

найбільш соціально уразливими та незахищеними від потенційних і реальних 

небезпек соціалізації. У результаті в суспільстві загострились такі важко 

розв’язувальні соціальні проблеми, як сирітство, дитяча бездоглядність, 

експлуатація неповнолітніх дітей, делінквентне батьківство (жорсткі та 

жорстокі способи взаємодії з дитиною, відмова від народженої дитини тощо), 

злочинність та віктимогенність соціуму, зростання соціально значущих 

захворювань, збільшення кількості дітей із неврозами та поведінковими 

розладами тощо (Н. Голованова, Т. Гурко) [57]; 

– двоякий характер родинного мікросоціуму був первинним джерелом 

соціалізації в дошкільні роки, коли емоційний і соціальний досвід дитини 
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залежав тільки від родинних зв’язків, якості дитячо-батьківських взаємин та 

педагогічної компетентності батьків, родини, а особливості родинного 

мікросоціуму поставали і стабілізаційним чинником соціалізації дитини, і 

провокаційним проявом різних „збоїв”. Аналіз думок дорослих і дітей щодо 

складників соціального самопочуття сучасної родини вказує: на переважно 

ексклюзивний характер повсякденного способу життя родин; малолюдність; 

обмеженість соціальних контактів – і споріднених, і сусідських; дефіцит 

міжвікового та міжпоколінного спілкування дітей і дорослих. Досвід 

родинної соціалізації практично не піддається рефлексії з боку дорослих 

членів родини, незважаючи на те, що здоровий духовний початок будь-якої 

родини нерозривно пов’язаний з прилученням дитини до культурних 

міжпоколінних цінностей власного роду (С. Алієва) [9]; 

– посиленням суворості батьків у спілкуванні з дитиною, що несе в 

родину побутовий стрес. Науковці доводять, що соціально-економічна 

нестабільність у суспільстві впливає на підвищення ролі батьківської 

авторитарності в родині, яка має сьогодні реальну небезпеку для родинної 

соціалізації малечі, яка підростає. Авторитарність батьків, їхня суворість 

проявляються в застосуванні дорослими членами родини покарань, що 

принижують гідність дитини та завдають їй фізичного й психічного болю. У 

психологічних дослідженнях переконливо доведено, що діти, батьки яких 

використовують загрозу, заборони, негативні оцінки, засудження, 

висміювання, нотації, відрізняються актуалізованим почуттям провини, 

власною неповноцінністю, безініціативністю, сором’язливістю, виявленою 

залежністю від дорослого (Т. Кравченко) [147]. 

Отже, посилення економічного розшарування родин, двоякість 

родинного мікросоціуму, батьківський тоталітаризм і авторитаризм – що 

відбиває загальні особливості сучасної родини як соціального інституту 

виховання дітей, впливає на загальний фон первинної економічної 

соціалізації дошкільників та потребує трансформації традиційної соціально-

педагогічної практики взаємодії родини та дошкільного навчального закладу 
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для первинної економічної соціалізації (І. Звєрєва, Г. Лактіонова, 

І. Трубавіна) [106; 290]. 

Сучасний дошкільний навчальний заклад як первинний соціально-

виховний інститут дитинства, як і сучасна родина, має свої специфічні 

особливості. 

По-перше, зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку соціальних 

інститутів демонструє, що в нестабільні періоди розвитку суспільства 

актуалізується й посилюється соціально-педагогічний складник діяльності 

державних навчально-виховних установ. У цьому сенсі дошкільний 

навчальний заклад не є винятком. Сьогодні він прагне працювати як установа 

відкритого типу, як соціально-педагогічний центр, інтегруючи родинний 

чинник соціалізації дітей; соціально-освітнє середовище дошкільної установи 

та культурно-виховні сили інших інститутів освіти, насамперед шкіл; а також 

регіонально-локальних служб соціальної підтримки. Соціально-педагогічний 

аспект їхньої діяльності зорієнтований на гармонізацію єдиного соціального 

простору життя вихованців, педагогічно доцільний вплив на родинне 

середовище кожної дитини та ціннісні орієнтації дітей і дорослих. Така 

інтеграція здатна забезпечувати безперервність супроводу процесів 

соціалізації дитини з раннього до старшого дошкільного віку в єдиному 

соціальному просторі: родина – дошкільний навчальний заклад – школа – 

мікрорайон. Важлива й та обставина, що для кожної родини вона є однаково 

доступним соціальним стартом при переході дошкільника в наступну 

соціально-демографічну групу, тобто входженням його в шкільне життя 

(Т. Алєксєєнко, В. Бочарова, М. Гур’янова, І. Звєрєва, Л. Павлова, Т. Яркіна) 

[8; 36; 106; 211]. 

По-друге, сучасний дошкільний навчальний заклад поступово 

звільняється від утилітарного підходу у використанні досвіду родини, від 

щохвилинного пристосування його до поточних потреб та завдань 

суспільного виховання. Тут значною мірою бар’єрами є важкоподолані 

протиріччя. Основне з них, як уважають соціальні педагоги й психологи, 
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пов’язано з гуманною метою визнати за батьками право бути повноправними 

партнерами педагогів та використання застарілих способів монологічної 

орієнтації в її досягненні, у межах якої родині, як і раніше, відводиться 

примусова роль. Інше – є у прагненні педагогів наситити батьків цінним для 

них виховним досвідом і тим почуттям „голоду”, яке відчувають самі фахівці 

дошкільної освіти в питаннях ефективної родинної педагогіки, психології та 

культури родинних взаємин (О. Арнаутова, А. Ганичева, І. Звєрєва, 

Т. Поніманська, М. Роганова) [12; 106; 218]. 

По-третє, значно зросла роль управлінського аспекту у функціонуванні 

дошкільного навчального закладу. Тут можна виокремити, принаймні, кілька 

найбільш важливих кроків, пов’язаних з удосконаленням управління 

дошкільною установою. Перша позитивна спроба такого вдосконалення – це 

впровадження практики використання угод та договорів дошкільного 

навчального закладу із батьками. З одного боку, цей факт демонструє 

бажання здійснювати юридично грамотне партнерство у відносинах 

„дошкільний навчальний заклад – родина”, з іншого – дефіцит довіри один до 

одного. Мабуть, добре складений договір дозволяє розраховувати на певну 

стійкість і позитивну динаміку відносин як позитивна спроба, що пов’язана із 

упровадженням міждисциплінарного підходу до вирішення проблеми. 

Сутність його полягає в тому, що тільки через синтез психолого-

педагогічних дисциплін можна побачити нові грані об’єкта. Тут мається на 

увазі інтеграція зусиль усіх фахівців у взаємодії з родиною, шляхом 

створення в дошкільному навчальному закладі „Соціально-медико-

психолого-педагогічної служби” на міждисциплінарній основі. Такі служби 

відкриті сьогодні в дошкільних установах. Вони отримали статус центрів 

розвитку дитини. Ще одна спроба вдосконалення управління сучасною 

дошкільною установою пов’язана зі створенням мережі груп короткочасного 

перебування для дітей дошкільного віку з урахуванням потреб населення 

конкретного мікрорайону. Практика створення таких груп зумовлена 

соціальним замовленням сучасного інституту родини й батьківства та 
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реалізується в межах варіативного режиму діяльності дошкільного 

навчального закладу. Переважно вирішальну роль у виборі умов виховання 

дитини – родинно-суспільних або тільки родинних – відіграє економічна та 

соціокультурна специфіка життя родини (А. Богуш, О. Безпалько, Н. Гавриш, 

А. Капська, С. Коношенко, С. Курінна, Г. Лактіонова, С. Омельченко, 

І. Рогальська-Яблонська, М. Роганова, О. Романовська, І. Трубавіна, 

С. Харченко) [78; 21; 118; 139; 207; 290; 306]. 

Отже, посилення соціально-педагогічного характеру діяльності 

дошкільного навчального закладу, звільнення його від утилітарного підходу 

у використанні досвіду родини та батьківства, збільшення ролі 

управлінського аспекту у функціонуванні дошкільного закладу – це ті 

загальні особливості сучасного дошкільного навчального закладу як 

інституту соціалізації дітей, які, з одного боку, як і у випадку з родиною, 

створюють загальний фон удалої первинної економічної соціалізації дітей 

дошкільного віку, а з іншого – декларують необхідність модернізації 

соціально-педагогічної практики взаємодії дошкільного навчального закладу 

з родиною в галузі первинної економічної соціалізації. 

Наявність трансформаційних загальних особливостей сучасних 

інститутів родини і дошкільних навчальних закладів детермінують відповідні 

особливості та характер їхньої взаємодії між собою. Ми змогли в процесі 

аналізу виокремити таку систему цих особливостей: 

– взаємодія в системі „родина – дошкільний навчальний заклад” 

відбувається на користь родині та через призму родини, її інтересів як 

первинного джерела соціалізації в дошкільні роки, коли досвід дитини майже 

цілком залежить від педагогічної компетентності батьків, від їхніх родинних 

зв’язків і якості дитячо-батьківських взаємин. Окрім того, соціальною роллю 

родини з кінця ХХ століття стало створення власного способу буття, що 

підкреслює свободу та легітимність особистих прав людей, водночас як 

соціальна роль родини чверть віку тому полягала в передачі прийнятих у 

суспільстві цінностей і норм. У цих умовах родина та дошкільний 
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навчальний заклад стають рівноправними партнерами, активними суб’єктами 

вільного діалогу з питань забезпечення повноти й цілісності соціально-

педагогічного та культурно-освітнього середовища для життя, розвитку та 

самореалізації дитини (Л. Гумерова) [68]; 

– взаємодія дошкільного навчального закладу з родиною спирається, 

насамперед, на реалістичні уявлення про соціальні самопочуття родини, 

оскільки пріоритетна цінність і соціальна функція родини – слугувати для 

дитини „емоційним тилом”, забезпечувати базисну потребу в безпеці та 

безумовному прийнятті дитини. До того ж для взаємодії є зміцнення, 

збагачення та оздоровлення емоційних зв’язків і відносин дитини зі 

значущими дорослими (матір’ю, батьком, бабусями, дідусями, братами, 

сестрами), коли зміст взаємодії підпорядковується по суті єдиному завданню 

– як досягнути взаємно щасливих та емоційно-здорових стосунків дорослих і 

дітей у родині. Також віддзеркалює специфіку внеску родини у виховання, 

розвиток і соціалізацію дошкільника, а не дублює функції та методи 

суспільного виховання дитини (О. Лобза, С. Максименко, Р. Овчарова, 

В. Тернопільська);  

– взаємодія дошкільного навчального закладу з родиною спрямована на 

профілактику батьківської авторитарності, оскільки сучасна соціально-

економічна нестабільність у суспільстві вносить у родину побутовий стрес, 

що часто супроводжується посиленням суворості батьків, запровадження 

режиму строгої економії. Факти появи величезної армії молодих батьків, які 

виявилися соціально та психологічно безпомічними вихователями, які 

усвідомлено чи не усвідомлено ховають свою безпомічність за понуканнями 

та наказами, нотаціями й погрозами дитині, підтверджують, з одного боку, 

поширене соціально-педагогічне явище сучасного родинного виховання із 

порушення прав дитини, а з іншого – дефіцит відповідальності з боку 

професіоналів за впровадження практики діалогу у взаємини „батьки –

 педагог”, „дитина – дитина”, „батьки – дитина” (О. Кононко, В. Котирло, 

В. Кузьменко, С. Ладивір, В. Мухіна, Т. Піроженко) [137; 151; 199]; 
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– установлення взаємодії з родинами вихованців дошкільного 

навчального закладу не є тільки відповідальністю вихователя групи, але для 

підтримки комфортного самопочуття дитини в родині та дошкільній 

установі, а також з урахуванням соціально-педагогічних очікувань родини 

від дошкільного навчального закладу кожен фахівець налагоджує стосунки з 

родиною вихованців у етично прийнятний спосіб для збереження соціальної 

відповідальності за щасливий розвиток дитини в мікросоціумі; 

– взаємодія дошкільного навчального закладу з родиною спрямована на 

інтеграцію інтересів, очікувань і тривог родини, педагогів та самої дитини в 

період переходу її до школи. Соціально-педагогічний ефект такої інтеграції 

пов’язаний, насамперед, із узгодженістю поглядів на ту частку 

відповідальності, більше ніким не дубльовану, яку несе кожна із 

зацікавлених сторін, поважаючи зусилля інших. Виходячи із соціальної 

функції родини – супроводжувати життя дитини та її дорослішання 

відчуттям психологічної захищеності й безпеки, винятковим завданням 

батьків майбутнього школяра є підтримка в родині його душевних та 

емоційних сил, і тому, організовуючи практику взаємодії з родинами на 

початку шкільного життя дітей, дошкільним працівникам не слід підміняти 

соціальну роль родини установкою зробити з матері „другу вчительку” 

(О. Аматьєва, Г. Бєлєнька, Н. Гавриш, В. Докучаєва, Н. Курило, С. Курінна) 

[76]. 

Отже, родина та дошкільний навчальний заклад як основні інститути 

первинної економічної соціалізації дошкільників здатні забезпечити 

оптимальний характер взаємодії між собою, якщо ця взаємодія буде 

здійснюватися на користь родини та через призму родини, якщо вона буде 

спиратися насамперед на реалістичні уявлення про соціальне самопочуття 

родини й буде спрямована на профілактику батьківського тоталітаризму, 

якщо встановлення взаємодії не буде тільки відповідальністю педагога-

вихователя групи та якщо вона забезпечує соціально-педагогічний ефект 
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інтеграції очікувань батьків, педагогів і самої дитини, пов’язаних з її 

майбутнім переходом до шкільного життя. 

Оскільки дошкільна освіта спрямована на соціалізацію дитини, 

вирішуючи завдання об’єднання навчання й виховання в цілісний освітній 

процес на основі духовно-моральних, соціокультурних цінностей та 

прийнятих у суспільстві правил і норм поведінки в інтересах людини, 

родини, суспільства, оскільки державна освітня програма формується як 

програма психолого-педагогічної підтримки соціалізації та індивідуалізації, 

розвитку особистості дітей дошкільного віку. Відповідно, духовно-моральні 

й соціокультурні цінності та прийняті в суспільстві правила й норми 

поведінки в інтересах людини, родини, суспільства має бути наскрізною 

лінією не тільки всього змісту освіти в дошкільному навчальному закладі, 

але й соціально-педагогічної взаємодії родини та дошкільного навчального 

закладу як двох основних інститутів соціалізації в дошкільному дитинстві, як 

чинника формування ціннісних орієнтацій особистості (Базовий компонент 

дошкільної освіти, Програма „Я у світі”) [20; 19]. 

Природно, що формування ціннісних орієнтацій особистості 

дошкільника в умовах ранньої економічної освіти має низку важливих 

специфічних особливостей (Е. Бабунова, Т. Дробишева, А. Журавльов) [17; 

83; 94].  

Головною, а для нашого дослідження й принципово важливою, 

особливістю формування ціннісних орієнтацій в умовах ранньої економічної 

освіти є той факт, що динаміка орієнтацій на соціальні цінності в умовах 

економічної освіти дітей в дошкільному навчальному закладі та родині є 

результатом впливу цих чинників, пов’язаних між собою відношеннями 

взаємодії-взаємодоповнення. До того ж індивідуально й соціально-

психологічні характеристики самої дитини (активного суб’єкта взаємодії) 

нівелюють, підсилюють або послаблюють вплив середовища взаємодії. 

Зазначена особливість – закономірність формування ціннісних орієнтацій 

особистості в умовах ранньої економічної соціалізації – відображає її 
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специфіку, яка формується саме на етапі первинної економічної соціалізації, 

бо зачіпає не стільки власне економічні цінності (багатство, гроші тощо), 

динаміка яких характерна для дорослого населення в період радикальних 

соціально-економічних змін, скільки пов’язані з ними цінності (соціально-

моральні, ціннісно-мотиваційні, емоційно-вольові тощо) (А. Журавльов) [94]. 

Отже, умова взаємодії родини та дошкільного навчального закладу в 

економічній соціалізації дошкільників є одним із завдань такої соціалізації 

(забезпечення динаміки ціннісних орієнтацій особистості старших 

дошкільників в умовах ранньої економічної освіти), її результатом (наявність 

динаміки ціннісних орієнтацій у структурі особистості дошкільників, які 

навчаються за програмою економічної освіти).  

Обґрунтовуючи наступну соціально-педагогічну умову первинної 

економічної соціалізації дітей у дошкільному навчальному закладі, ми 

виходили із розуміння того, що внутрішні резерви сучасної дитини 

розкриваються в різних видах бажаної їм діяльності: літературної, 

зображувальної, музичної, ігрової, конструюванні та моделюванні. Але, на 

відміну від однолітків минулих років, сучасні діти впевнено комбінують їх, 

поєднуючи їх між собою, оскільки спроможні органічно застосовувати свої 

уявлення про світ у різні сфери життєдіяльності. Сучасні діти швидше, ніж 

дорослі, засвоюють мобільний телефон, комп’ютер, планшети та ноутбуки. 

Сучасні дошкільники владні дивиться разом із батьками одні й ті ж фільми та 

телепередачі; ходити з родиною в кафе, ресторани, їздити за кордон на 

відпочинок, подорожувати; орієнтуватися в рекламі, марках автомобілів. 

Водночас вони є носіями субкультури, яка притаманна тільки дошкільникам і 

яка відрізняє їх від дітей іншого віку та дорослих (О. Алєко, Ю. Богінська, 

Н. Гавриш, А. Іванова, С. Іванчук, О. Козлова, О. Кононко, С. Курінна, 

Т. Прищепа, І. Рогальська) [7; 27; 50; 111; 112; 129; 138; 155; 220; 247]. Вона, 

як і раніше, зорієнтована на самоцінності дитячих видів діяльності. Дитина 

полюбляє грати, творити, фантазувати, радіти та розмірковувати. У нових 

видах діяльності, таких як експериментування, створення мікро- і 
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макропроектів, імпровізація, колекціонування, сучасних дітей залучає сам 

процес, можливість прояву самостійності та свободи, реалізації задумів, 

можливість обирати й міняти щось самому. Усі ці нові риси сучасного 

дошкільного дитинства мають ураховуватися при побудові педагогічного 

процесу в дошкільному навчальному закладі, який педагоги здійснюють у 

повсякденному житті, у спільній із дітьми діяльності, шляхом інтеграції 

природних для дошкільників видів діяльності, головною з яких є гра. Гра 

стає змістом і формою організації життєдіяльності дітей. Ігрові моменти, 

ситуації та прийоми включаються в усі види дитячої діяльності і спілкування 

педагога, батьків із дошкільниками. Тому гра набуває сьогодні статусу 

провідного простору розвитку дитини (Ю. Богінська, Н. Захарова, А. Іванова, 

А. Сазонова, О. Сокуренко) [27; 104; 111; 254; 274]. 

У цьому просторі відбувається первинна економічна соціалізація як 

конструювання Я-економічного та придбання власності (І. Задорожнюк) 

[100].  

Відповідно до зазначених вище позицій нами й сформульовано 

наступну умову первинної економічної соціалізації дітей у дошкільному 

навчальному закладі – використання гри економічної спрямованості як 

провідного засобу формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років в 

умовах дошкільного навчального закладу.  

Перш ніж приступити до конкретного обґрунтування зазначеної умови, 

вважаємо за необхідне уточнити зміст і взаємозв’язок використаних тут 

кількох категорій соціальної педагогіки та економічної психології. 

Спочатку зауважимо, що первинна економічна соціалізація дитини 

важлива не тільки сама по собі, але вона має величезне фонове значення; її 

результати значно впливають на процеси загальної соціалізації особистості, її 

соціальне виховання та соціальний розвиток. Суть їх єдності виявляється в 

таких соціально-педагогічних аспектах: соціальне виховання становить 

відносно контрольований процес соціобіогенетичного розвитку особистості 

на всіх вікових етапах на шляху її соціалізації (І. Андреєнкова, І. Богданова, 
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Л. Ваховський, Н. Заверико, І. Звєрєва, А. Капська, В. Лісовський, 

А. Мудрик, С. Омельченко, А. Рижанова, С. Савченко, С. Харченко та ін.) 

[26; 97; 118; 196; 207; 242; 251; 306]; соціальний розвиток особистості – це 

кількісна та якісна зміна особистісних структур у процесі соціалізації та 

соціального виховання (Ю. Богінська, М. Васильєва, Н. Голованова, 

Л. Завацька, О. Кононко, С. Коношенко, С. Курінна, Л. Мардахаєв, 

Ж. Петрочко, І. Рогальська, В. Шпак) [30; 57; 95; 137; 139; 157; 190; 214; 246; 

319]. 

Отже, соціальний розвиток – загальний процес соціального 

становлення дитини; соціалізація – розвиток, зумовлений конкретними 

соціальними умовами; соціальне виховання – відносно соціально-

контрольований процес розвитку дитини в процесі її соціалізації. У такому 

контексті ми і приймаємо ці дефініції в нашому дослідженні. 

Щодо явища та терміна „економічна соціалізація”, то необхідно 

констатувати, що основна роль у його вивченні належить економічній 

психології, яка інтегрує міждисциплінарні знання про людину й людські 

стосунки та вивчає „психологічний простір” суб’єктів економічних відносин 

(А. Журавльов) [94]. У сучасній економічній психології вважають, що для 

власного визначення економічної соціалізації необхідно мати власне 

психологічне прочитання її змісту. Як наголошує Н. Радіна, базовою 

психологічною ідеєю, яка слугує для опису змісту економічної соціалізації 

особистості, є припущення У. Джеймса щодо наявності фізичного-Я, 

соціального-Я та духовного-Я в структурі особистості. І фізичне, і соціальне, 

і духовне „Я” створюються в процесі соціалізації і є продуктом певного 

соціокультурного середовища, що сприймається та трансформується 

суб’єктом розвитку. Економічним категоріям та ідеям у такому контексті 

можуть бути співзвучні зміст фізичного, а також почасти соціального й 

духовного світів особистості. Більшою мірою соціальне та духовне „Я” 

можуть бути розкриті в межах культурологічних підстав соціальної 

педагогіки (М. Васильєва, А. Рижанова) [242]. 
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Фізичний світ (світ „засвоєних предметів”) може бути описаний в 

економічних термінах – як приватна власність людини. Те, що вважає 

людина „продовженням себе в предметах”, приватною власністю, формує 

межі її психологічного простору, межі її „Я”. Особиста та приватна власність 

відображені в соціальному статусі, пов’язані із соціальним статусом, тобто 

вплив власності поширюється на „соціальне” Я та Я-економічне особистості. 

Символічне значення власності пов’язано з духовним „Я”. Необхідно 

розрізняти особисту та приватну власність, хоча різні вчені-економісти й 

дотримуються різних думок на зміст цих відмінностей. У межах нашого 

дослідження ми дотримуємося поглядів Ф. Хайєка, який уважав розподіл 

особистої та приватної власності надзвичайно евристичним для соціальних 

досліджень. Особиста власність людини, на його думку, становить ту 

частину багатства, яка не припускає відображення соціального стану людини 

як господарського суб’єкта (дитина, наприклад, не є господарським 

суспільним суб’єктом, але володіє тією чи тією мірою будь-якою приватною 

власністю у вигляді іграшок, кишенькових грошей тощо), зумовлюючи 

свободу людини від суспільства, можливість не піддаватися диктату 

керованих суспільством економічних закономірностей. Приватна власність, 

будучи елементом ринкового господарства, безпосередньо демонструє 

залежність людини від економічної системи. У межах цієї теорії та з погляду 

економічної соціалізації взаємини особистої власності формуються на 

етапі первинної соціалізації, а ставлення до приватної власності можуть 

з’явитися лише на етапі вторинної соціалізації. Власність є найважливішим 

складником Я-концепції індивіда (тобто характеристикою не тільки 

соціальної, але й персональної ідентичності), визначаючи межі його Я-

економічного. Власність також становить зміст економічної соціалізації.  

Отже, власність, з одного боку, є характеристикою соціальної групи, до 

якої належить людина як член суспільства, а з іншого – демонструє 

індивідуально-психологічні особливості індивіда. До того ж у традиційних 

інститутах соціалізації, якими є родина та дошкільний навчальний заклад, 
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дитина буде отримувати інформацію стосовно того, чим вона володіє (що є її 

власністю, її „фізичним Я”) і які можливості вона має, використовуючи свою 

власність. Соціальність інформаційного суспільства, що змінюється, руйнує 

сьогодні традиційні зв’язки між соціальною групою та володарями власності. 

Проте, як демонструють дослідження, роль практик, дій, „діяльностей”, що 

формують ставлення до власності, залишаються, як і раніше, значущими: і в 

контексті інтеріоризації соціально-економічних відносин групи та індивіда, і 

в контексті побудови його „Я-концепції” (Л. Глазиріна, Н. Зайцева) [56]. 

Доводимо, оскільки такою роллю практик-дій-діяльностей у 

дошкільному віці є гра, то цілком закономірно, що саме в просторі гри в 

дитини формуються почуття власності – і в контексті інтеріоризації 

соціально-економічних відносин загалом, і в контексті побудови її Я-

економічного. 

Отже, якщо за основний зміст економічної соціалізації ми приймаємо 

інтеріоризацію, відтворення та трансформацію відносин власності, 

характерної для певної соціокультурної ситуації, ми можемо описати процес 

економічної соціалізації особистості, використовуючи традиційні терміни 

соціальної педагогіки й психології, тобто за допомогою заявлених інститутів 

та агентів соціалізації. Так, аналіз родини як чинника економічної 

соціалізації дитини демонструє родинну економіку у вигляді первинного 

економічного середовища, що впливає на економічну поведінку індивіда 

(І. Задорожнюк, Г. Сем’я) [100; 101]. До того ж акцент впливу інститутів та 

агентів соціалізації на первинну економічну соціалізацію особистості дитини 

повинен бути зміщений від мусування значущості вигоди й економічного 

виграшу, яке спотворює, за Дж. Соросом, людські цінності та деформує 

суспільство, до етично-центрованих пріоритетів, не тільки констатуючи 

певні соціально-економічні ефекти, але й формуючи певні екологічні 

переваги та пріоритети (працюючи на виживання людської цивілізації як 

явища високої духовності) (О. Дейнека) [70]. 
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Визнаючи за власністю право бути основним змістом первинної 

економічної соціалізації, слід також ураховувати, що основним еквівалентом 

власності є гроші, а монетарний (грошовий) складник економічної 

соціалізації має провідне значення. З погляду економічної соціалізації більш 

евристично для соціально-педагогічної практики розглядати гроші в 

соціальних термінах, а саме в термінах міжособистісних відносин 

(Г. Авер’янова) [2], а не в термінах економічної психології, де гроші 

розглянуто в термінах соціальних уявлень. Дослідження у сфері монетарної 

соціалізації дітей показали, що на формування їхніх установок у ставленні до 

грошей впливають: родинні цінності та установки; загальна соціально-

економічна ситуація життя дитини; ринкова система розподілу (у країнах із 

ринковою економікою); особистий досвід економічної діяльності 

(кишенькові гроші, власні заробітки, досвід купівлі-продажу, обміну тощо) 

(Г. Фенько) [295]. У цих дослідженнях особливо важливим з погляду 

чинників соціалізації та їхнього впливу на Я-економічні конструкти 

виявляється той факт, що діти швидше, ніж дорослі, пристосовуючись до 

правил гри у ставленні до грошей та фінансового обігу, зберігають 

переконання про значущість моральних цінностей у монетарних взаєминах 

(І. Задорожнюк) [101]. Дослідження в галузі економічної психології 

продемонстрували, що в сприйнятті економіки діти проходять шлях від homo 

sociologicus (людини, мотивованої моральними та соціальними нормами) до 

homo economicus (людини, яка прагне до особистого гедоністичного 

задоволення) (Г. Фенько) [295]. Звідси ми можемо зробити важливий для 

нашого дослідження висновок: дошкільний вік сензитивний для 

конструювання не тільки Я-фізичного, але й Я-соціально-економічного, у 

скороченні Я-економічного в процесі первинної економічної соціалізації. 

Отже, ігрова діяльність дошкільників є винятковим засобом первинної 

економічної соціалізації в контексті конструювання їхнього особистісного 

гармонійного поєднання: фізичного, соціального й духовного „Я”, а ступінь 

прояву зазначених гармоній Я-економічного може служити критерієм 
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ефективності первинної економічної соціалізації дитини в дошкільному 

навчальному закладі. 

Для того, щоб означена умова використання гри в просторі первинної 

економічної соціалізації як конструювання Я-економічного дошкільника 

ефективно „працювала”, її потрібно використовувати з урахуванням двох 

основних моментів. 

Особистісно зорієнтована модель дошкільного виховання враховує 

індивідуальні особливості кожної дитини. За таких умов уся діяльність 

вихователів, батьків і самих дітей спрямована на розвиток не лише вже 

наявних якостей особистості дитини, але й закладає основу для становлення 

інших особистісних якостей. Отже, концепція організації навчально-

виховного процесу на основі ідей діяльнісного підходу та особистісно 

зорієнтованої парадигми дозволяє сформувати модуль діяльнісного навчання, 

що створює для дітей можливість займати ініціативну позицію в навчально-

виховному процесі, дозволяє пізнавати світ шляхом самостійного прийняття 

рішень у сфері, доступної досвіду дитини (шляхом проб і помилок, але на 

власному досвіді), розвиває соціально-комунікативні якості, допомагає 

здійснювати вибір свого поводження в реальних умовах, формує етико-

економічні норми поводження в реальному житті (А. Богуш, Н. Гавриш, 

Л. Варяниця, С. Курінна, І. Печенко) [78].  

Безумовно, дошкільний вік визначає подальший розвиток особистості. 

На сучасному етапі серед дослідників триває пошук і розробка таких форм 

навчання та виховання дошкільників, які б сприяли усвідомленню дитиною 

нової соціально-економічної сфери життя.  

Особлива роль у процесі первинної економічної соціалізації дітей  

5 – 6-ти років належить грі економічного змісту (режисерські, сюжетно-

рольові, дидактичні тощо).  

Гра має неперевершене значення для цілісного розвитку дитини. В 

ігрових діях розвивається мова і мислення дитини, її почуття та сприймання 

світу, збагачується емоційна сфера. Саме в грі дитина набуває здатності 
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поступатися власним бажанням, щоб підпорядковувати їх загальній меті, 

наслідує форми суспільних відносин людей, поступово опановує моральні 

норми й починає керуватися ними у своїх стосунках із дорослими та іншими 

дітьми (О. Малахова) [189; с. 13]. Гра є джерелом формування нових, більш 

високих за своїм суспільним змістом, мотивів.  

Гра в її специфічному змісті починається з перетворення реальної 

ситуації в уявлювану. Це не означає, що гра відходить від реальності, але, 

незважаючи на умовності, у ній є й реальне життя. Усе, чим гра живе і що 

вона втілює в дійсності, береться нею з дійсності. Вона виходить за межі 

однієї ситуації, відволікається від одних сторін, щоб глибше виявити інші. За 

допомогою гри людина входить у сферу різних видів діяльності людей, 

розвиває важливі психічні здібності, особливо творчу уяву як основу будь-

якої творчої діяльності. Дитина розвиває себе не тільки як суб’єкта дії, але і 

як суб’єкта людських взаємин. Аналізу гри в дошкільному дитинстві 

присвячено численні дослідження.  

Значний внесок у розробку теорії й практики гри зробили Н. Гавриш, 

Н. Захарова, А. Сазонова [51; 104; 254], які розглядають цінність ігор у 

вихованні дітей узагалі та в процесі формування взаємин між ними зокрема. 

У їхніх студіях представлена класифікація ігор; вимоги до них; а також 

заходи щодо підвищення ефективності їхнього використання. Г. Усова, 

досліджуючи ігри дошкільників, довела, що вони змінюються з віком, 

зокрема змінюються види ігор, вибір стає ширшим, а також 

урізноманітнюється палітра ролей, які задіяні в іграх дітей. 

Гру розглядають як компенсаторну діяльність, що в символічній формі 

дає змогу задовольнити нездійснені бажання. Гра цінна тим, що відображає 

ставлення особистості до світу, що її оточує. Гра – стихія дітей; в іграх вони  

черпають сили, розвиваються фізично й духовно (Л. Виготський) [48]. 

Н. Волкова визначає гру як один із видів діяльності дитини, що полягає 

у відтворенні дій дорослих та стосунків між ними.  
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Т. Поніманська в дошкільній педагогіці приводить класифікацію ігор, 

яка використовується в сучасній педагогіці: творчі та ігри з правилами. 

Окрему групу становлять народні ігри [218]. 

Вагому роль у розвиток теорії гри відіграв С. Рубінштейн. Він поділяв 

позицію про гру як про особливий вид діяльності, її особливий тип, що 

виявляє певне ставлення особистості до навколишньої дійсності [250]. 

Важливою для нас є думка про значення творчої гри, яка є наслідком 

зростаючої пізнавальної активності. У цьому змісті гра, не менше ніж інші 

види діяльності, несе в собі більше потенційних можливостей для розвитку 

дитини, формування якостей особистості. Як і будь-яка людська діяльність, 

гра за своєю природою соціальна, тобто має суспільний характер, 

здійснюється в історично певній системі соціальних відносин, які також 

неминуче проявляються в самій грі. На цю ознаку вказував свого часу 

Л. Виготський, відзначаючи, що „у дитини в процесі гри виникають та 

виробляються прийоми підкорення власної поведінки правилам поведінки 

колективу, потім ця організація, що виникла, перетворюється у внутрішню 

функцію поведінки та стає власною психічною функцією” [48]. 

В іграх дітей відбувається, на думку Л. Виготського, дієве формування 

соціальної особистості, оскільки гра дитини спрямована, головним чином, на 

діяльність соціального характеру. Дитина бачить діяльність дорослих людей, 

які її оточують, у ній же опановує основними соціальними взаєминами і 

проходить школу свого майбутнього соціального розвитку. Цей аспект 

знайшов своє відбиття в дослідження його учнів та послідовників 

(Л. Венгера, О. Запорожця, О. Леонтьєва, Д. Ельконіна) [103; 175; 322]. 

Науковці підкреслюють, що гра сприяє усвідомленню дитиною соціально 

прийнятих етичних норм поводження, у грі ці норми стають її власними, а не 

нав’язаними ззовні. Гра є тим механізмом, що переводить зовнішні вимоги 

соціального середовища у власні потреби дитини. Відтак, гра – найкраща 

підготовка до майбутнього життя, у грі дитина вправляється та розвиває ті 

здібності, які знадобляться їй у майбутньому. 
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Обґрунтовуючи вибір гри як ключового засобу розв’язання завдань 

дослідження, ми взяли до уваги висновок Н. Гавриш, що максимальний 

ефект у реалізації природних можливостей дошкільника досягається лише в 

тому випадку, якщо використовувані методи й форми виховання 

відповідають психофізіологічним особливостям дітей дошкільного віку [54]. 

Близька позиція висловлена й у дисертаціях Л. Гумерової, О. Козлової [68; 

129].  

Отже, результати теоретичного аналізу й дослідно-експериментального 

дослідження дозволили дати структурно-змістовну характеристику гри дітей 

як педагогічно організованого явища, виділивши низку її параметрів. 

Під природою гри ми розуміємо: ігрову свідомість, ігрове 

світовідчування, несвідоме, усунене від буденно-ділових установок життя, 

радісне самопочуття, бадьорість, активний життєвий тонус, уяву, фантазію, 

імпровізацію, інтуїцію, умовність тощо. Ми вважаємо, що природа гри – це її 

реальні цінності, кожна з яких має важливе виховне значення. 

Під структурою гри розуміється її композиція, процесуальна й 

операційна основи, наявність необхідних для конкретної гри структурних 

ігрових одиниць, певного алгоритму. 

У загальному вигляді кожна гра передбачає предметну, розумову й 

щиросердну діяльність індивіда, з якими зливаються уява, фантазія, інша 

внутрішня розумова діяльність зі своїми символами, знаками та трансакціями 

(Е. Берн). Крім того, практично кожна гра – це ігрові позиції, уявна ситуація, 

ризик, ігрові конфлікти, ігрові стани, інші неповсякденні сили гри. 

Отже, маючи загальну природу, кожна гра структурно розкривається за 

своїми алгоритмами та за своїми механізмами, на які впливають і внутрішня 

енергетика гри й мислення, воля, енергія, фантазія граючих дітей. У кожному 

разі гра надає широке поле творчості. Структура гри, навіть строго 

впорядкована як дійсність гри, не обмежує її розвиток, як і прояв творчих 

потенцій дітей. 
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Узагальнено структуру сюжетно-рольової гри можна представити 

такою схемою: 1) сюжет; 2) ролі; 3) зміст; 4) ігрові дії; 5) ігрові операції; 

6) ігрова майстерність; 7) уявна ситуація (фантазії); 8) правила . 

У нашому дослідженні застосовано різноманітні ігри економічного 

змісту: „Супермаркет”, „Книжковий ярмарок”, „Банк” тощо. 

Запропоновані ігри були достатньо ефективними – одержуваними в ній 

знаннями, сформованими вміннями та навичками, досвідом колективних 

переживань і вражень, досвідом міжособистісних взаємин; розвитком 

відносин суб’єктів ігрової діяльності зі світом, з однолітками, із самим 

собою. 

В іграх діти 6-ти років здатні відображати достатньо складні соціальні 

події – народження дитини, весілля, свято, війна тощо. Діти цього віку 

можуть у процесі гри брати на себе дві ролі або перейти до виконання від 

однієї до іншої. Вони можуть вступати у взаємодію з кількома партнерами в 

грі, виконуючи і головну, і підпорядковану роль. Найважливішим підсумком 

розвитку мовлення зазначеного віку є те, що до кінця цього періоду мова стає 

справжнім засобом і спілкування, і пізнавальної діяльності, а також 

планування й регуляції поведінки (А. Богуш, Л. Божович, В. Зенківський, 

Н. Гавриш, С. Курінна, В. Мухіна, І. Рогальська-Яблонська, Д. Фельдштейн) 

[31; 33; 54; 154; 199; 247; 292]. 

До того ж, конструюючи власне Я-економічне, до кінця дошкільного 

віку дитина володіє установкою позитивного ставлення до однолітків, до 

різних видів праці, інших людей та самої себе, має почуття власної гідності; 

вона здатна адекватно виявляти свої почуття, зокрема й почуття віри до себе, 

намагається вирішити конфлікти та активно взаємодіяти з однолітками та 

дорослими, бере участь у спільних іграх, у яких реалізується розвиток уяви. 

У віці 5 – 6-ти років дитина здатна до вольових зусиль, може слідувати 

соціальним нормам поведінки і правилам у різних видах діяльності, у 

взаєминах із дорослими та однолітками; виявляє допитливість, цікавиться 

причинно-наслідковими зв’язками; намагається самостійно придумувати 
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пояснення явищам природи та вчинкам людей; володіє початковими 

знаннями щодо себе, природного й соціального світу, у якому живе. Старший 

дошкільник здатен до прийняття власних рішень, спираючись на свої знання 

та вміння в різних видах діяльності. 

Отже, узагальнюючи зазначене, зауважимо відповідно до теоретичних 

аспектів первинної економічної соціалізації та виявлених особливостей 

первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років визначені й 

обґрунтовані соціально-педагогічні умови, які підвищать якість економічної 

освіти в дошкільних навчальних закладах і суттєво вплинуть на формування 

Я-економічне особистості дошкільника. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Здійснене в першому розділі дисертації вивчення теоретичних аспектів 

проблеми первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-річного віку 

дозволило нам зробити низку висновків узагальнювального характеру. 

Вони, по-перше, стосуються результатів теоретичного аналізу 

проблеми первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років; по-друге, 

вивчення особливостей первинної економічної соціалізації особистості в 

дошкільному дитинстві; по-третє, віддзеркалюють загальну характеристику 

cоціально-педагогічних умов ефективної первинної економічної соціалізації 

дітей 5 – 6-ти років у дошкільних навчальних закладах. 

1. Проблема первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років має 

достатньо актуальний характер, оскільки вона не знайшла свого розв’язання 

в сучасній соціально-педагогічній теорії та практиці. Між тим, особливості 

сучасного періоду соціально-економічних змін вимагають від особистості 

засвоєння елементарних економічних понять і набуття ринкових навичок 

поведінки вже з перших років життя. Не можна недооцінювати стадію 

первинної економічної соціалізації, оскільки знання, уміння та навички, 

стереотипи поведінки, сформовані саме в дошкільному віці, є фундаментом 
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для становлення громадянина – людини, щиро зацікавленої в розвитку та 

економічному розквіті своєї держави.  

2. Для розкриття теоретичних аспектів первинної економічної 

соціалізації особистості використано концептуальний аналіз, який щодо 

соціальних наук постає в рангу методології. У процесі теоретичного аналізу 

визначено концептуальну модель економічної соціалізації особистості, 

основу якої становить така низка концептів (теоретичних положень): 

– „умови – впливи” (складності та бар’єри в економічній соціалізації 

особистості детерміновані специфічними соціально-економічними умовами 

змінюваного суспільства); 

– „чинники – механізми – ефекти” (ефективну економічну соціалізацію 

особистості в умовах змінюваного суспільства забезпечують специфічні 

чинники та механізми); 

– „свідомість – суб’єкт діяльності – особистість” (суб’єкт як носій 

економічної свідомості виникає, виявляється та формується в процесі 

економічної діяльності); 

– „економічний сенс” (відображення орієнтацій особистості на 

очікувану користь та її оптимізацію); 

– „психологічна готовність” (узагальнений соціально-психологічний 

ефект економічної соціалізації, що відображає готовність особистості до 

економічної діяльності); 

– „економічні здібності” (узагальнений чинник економічної соціалізації 

особистості, що забезпечує успішність її економічної діяльності); 

– „соціалізація в економічних ролях” (узагальнений соціально-

психологічний механізм економічної соціалізації особистості її діяльності в 

економічних ролях); 

– „композиція” (перетини та комбінації концепту „свідомість – суб’єкт 

діяльності – особистість” з концептом „чинники – механізми – ефекти”, які 

лежать в основі композитної варіативної структури економічної соціалізації 

особистості); 
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– „двоякість характеру” (процес економічної соціалізації особистості 

одночасно протікає і як процес стадійний, і як процес між-поколінний). 

У межах зазначеної моделі економічної соціалізації особистості 

категорія „економічна соціалізація” відображає процес засвоєння 

особистістю соціального досвіду, його перетворення та виробництва в 

економічній діяльності, входження в економічне середовище. Це процес 

активної взаємодії із середовищем, який супроводжується розвитком 

особистості та перетворенням середовища, психологічними чинниками і 

механізмами якого є економічні ролі, очікування, цінності та установки, 

здібності, а критерієм – соціально-економічний статус та стійкі зміни самої 

особистості, інтегральним показником яких є Я-економічне особистості 

дитини. 

3. Наявність моделі первинної економічної соціалізації особистості в 

умовах змінюваного суспільства дозволило нам так само виокремити та 

описати особливості економічної соціалізації особистості в дошкільному 

дитинстві. До основних з них ми зарахували:  

1) протікання процесу економічної соціалізації дошкільника в 

специфічному соціальному просторі „дитинство”, де дійство розглянуто як 

соціально-культурологічний феномен, – це водночас і місце, де відбувається 

поетапна соціалізація дитини, і особливий стан її економічного становлення, 

формування й розвитку та особливий соціально-економічний конструкт, де 

дитина демонструє себе як повноцінний суб’єкт процесу економічної 

соціалізації; 

2) підпорядкування економічної соціалізації дитини загальним віковим 

особливостям (природно-культурним, соціально-культурним і соціально-

психологічним) розвитку в межах єдиного соціалізаційного процесу як 

процесу засвоєння елементарних економічних понять і категорій, 

формування базових економіко-психологічних якостей особистості та 

набуття первинного економічного досвіду, що дозволить особистості в 

майбутньому поставати як повноправний суб’єкт економічної діяльності; 
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3) стадійність економічної соціалізації особистості дитини в 

дошкільному віці, що дозволяє говорити про дошкільний вік як про 

початковий  (первинний, ранній) етап формування економічної свідомості, 

коли економічна дійсність засвоюється в основному за допомогою грошей, 

на відміну від юнацької стадії економічної соціалізації, у якій входження в 

економічну дійсність здійснюється завдяки економічній діяльності; 

4) зв’язок економічної соціалізації особистості дитини в дошкільному 

навчальному закладі з економічним вихованням, який демонструє 

закономірності та сутність соціального виховання як відносно соціально 

контрольованого процесу розвитку дитини в процесі її соціалізації; 

5) трикомпонентність структури економічної соціалізації особистості, 

яка виявляє себе в когнітивному, афективному й конативному її компонентах 

та знаходиться в постійному розвитку під впливом безлічі зовнішніх та 

внутрішніх чинників економічної соціалізації дитини, за яких створюються 

умови для перебігу процесів економічної соціалізації як формування певних 

економіко-психологічних характеристик особистості, що відбувається 

завдяки інтеріоризації нею зовнішніх економічних цінностей суспільства 

через власну споживчу систему; 

6) наступність первинної економічної соціалізації особистості в 

дошкільному та в молодшому шкільному віці розуміється як цілісний 

соціально-педагогічний процес, спрямований на формування економічних 

уявлень, надбання досвіду економічної поведінки в поєднанні з досвідом 

морально-духовної поведінки, розвиток ціннісного ставлення дитини до 

найближчого соціально-економічного оточення, що сприяє успішній 

адаптації в поширеному соціально-економічному просторі, зміст якого 

забезпечує формування когнітивного, афективного й конативного 

компонентів первинної економічної соціалізації в процесі включення дітей у 

проектно-конструктивну діяльність; 

7) необхідність економічної соціалізації особистості в психічній 

регуляції, яка визначається концептуальною сутністю економічної 
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соціалізації щодо сензитивності старшого дошкільного віку у формуванні Я-

економічного та розглядається як особистісна характеристика дитини, у якій 

рівень розвитку якостей особистості та їх структурна організація суттєво 

впливає на процес засвоєння економічних понять і категорій, норм та різних 

форм економічної поведінки; 

8) необхідність первинної економічної соціалізації особистості в 

соціально-педагогічному супроводі та підтримці, сутність якого становить 

механізм упорядкування соціальних зв’язків та відносин, у який включений 

дошкільний навчальний заклад (а разом з ним і діти) та які формують сам 

дошкільний навчальний заклад як соціальний інститут первинної 

економічної соціалізації дитини, реалізуючи соціальне замовлення 

суспільства на первинну економічну соціалізацію людини вже на ранніх 

етапах її онтогенетичного розвитку. 

4. Сформульовано таке визначення Я-економічного як інтегральної 

якості особистості дитини дошкільного віку, складником якої є: наявність 

певних економічних знань (факти, поняття), економічного мислення 

(принципи, закономірності) та певної поведінки (якості особистості). 

Визначено сутність та структурні компоненти Я-економічного дітей 5 – 6-ти 

років: когнітивний компонент (засвоєння необхідного механізму 

економічних знань, умінь та навичок, розвиток економічного мислення, 

оволодіння необхідною сукупністю вмінь та навичок економічної діяльності, 

оволодіння загальнозорієнтованою основою будь-якої діяльності); емоційно-

ціннісний компонент (соціальна відповідальність за результат та наслідки 

власної праці, комунікабельність, адекватна самооцінка, розвиток творчої 

ініціативи, економічна ініціатива, що сформувалася морально-вольовими 

якостями особистості, естетичне ставлення до діяльності); практично-

діяльнісний компонент (участь в економічній діяльності, узагальнення 

економічної діяльності, потреба в удосконаленні діяльності, вимогливість до 

себе та інших, готовність прийняти рішення, уміння аргументувати). 
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5. В основу розробки та обґрунтування соціально-педагогічних умов 

ефективної первинної економічної соціалізації дітей у дошкільному 

навчальному закладі покладено модель первинної економічної соціалізації 

особистості та систему особливостей економічної соціалізації особистості в 

дошкільному дитинстві. Ці положення дозволили виокремити три соціально-

педагогічні умови ефективної первинної економічної соціалізації дітей 

старшого дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах: 

– створення предметно-розвивального середовища, зорієнтованого на 

формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років; 

– консолідація зусиль соціальних педагогів, вихователів і батьків щодо 

оптимізації процесу набуття економічних знань та економічного досвіду 

дошкільників; 

– використання гри економічної спрямованості як провідного засобу 

формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років в умовах дошкільного 

навчального закладу. 

Матеріали розділу відображено в публікаціях автора [159; 160; 161; 

163; 164; 165; 167; 168]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ПЕРВИННОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ 5 – 6-РІЧНОГО 

ВІКУ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

2.1. Діагностика первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти 

років у дошкільних навчальних закладах 

 

Відповідно до розроблених соціально-педагогічних умов ефективної 

первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років у дошкільних 

навчальних закладах відповідній діагностичній процедурі в процесі дослідно-

експериментальної роботи піддавались: 

– готовність педагогів дошкільного навчального закладу до реалізації 

завдань первинної економічної соціалізації вихованців; 

– динаміка ціннісних орієнтацій особистості дітей 5 – 6-річного віку в 

умовах взаємодії сім’ї та дошкільного навчального закладу; 

– сформованість Я-економічного дітей 5 – 6-ти років в умовах 

дошкільних навчальних закладів. 

Для реалізації завдань експерименту ми вивчили стан економічної 

освіти дошкільників в експериментальних дошкільних навчальних закладах, 

використовуючи науково обґрунтовані шляхи діагностичного обстеження: 

– визначення чітких критеріїв до кожного параметра діагностики з 

урахуванням шкали оцінювання; 

– добір джерел інформації діагностування (анкети, питальники, 

проективні методики, аналізи спостережень, діаграми); 

– систематизацію матеріалів, що підтверджують результати 

діагностики. 

Для ефективної реалізації проектної програми первинної економічної 

соціалізації дітей 5 – 6-ти років у дошкільних навчальних закладах 

застосовано діагностування педагогів експериментальних установ. Цінність 
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такої діагностики в процесі реалізації зазначеної програми полягає в тому, 

що вона: 

– демонструє готовність педагогів дошкільного навчального закладу до 

реалізації завдань первинної економічної соціалізації вихованців; 

– сприяє виявленню дефіциту економічних знань у професійній 

діяльності педагога й дає можливість планувати шляхи для усунення цього 

недоліку; 

– націлює його на розв’язання практичних завдань, зорієнтованих на 

підвищення якості економічної освіти дошкільників. 

Для проведення успішного діагностування педагогів дошкільних 

навчальних закладів ми дотримувалися кількох правил: 

– використовували не одну методику, а кілька, що охоплювало всі 

сторони досліджуваного об’єкта; 

– добирали методики так, щоб кожна припускала і якісний, і кількісний 

аналіз результатів дослідження й водночас була достатньо простою, не 

потребувала громіздких процедур її опрацювання; 

– розробили діагностичну програму, яка передбачала певну 

послідовність дій, вибір відповідних засобів тощо. 

Базою експериментальної роботи слугували ДНЗ № 20 „Теремок”, 

ДНЗ № 30 „Казка” м. Слов’янська; ДНЗ № 31 „Мир” м. Костянтинівки; ДНЗ 

№ 67 „Сонячний” м. Краматорська Донецької області. На різних етапах у 

дослідженні брали участь 230 дітей 5 – 6-річного віку, 186 батьків і 32 

педагоги дошкільних навчальних закладів. 

У зв’язку з цим для з’ясування стану економічної освіти педагогів на 

діагностичному етапі ми застосували такі методики: бесіди, інтерв’ювання, 

анкетування (див. додаток А), а також бліц-опитування, яке спрямовано на 

отримання додаткової інформації щодо реального стану процесу первинної 

економічної соціалізації дітей у дошкільному навчальному закладі та ролі 

педагога в зазначеному процесі. Опитування доповнювалося для 

об’єктивізації різними видами спостереження, протоколюванням, 
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тестуванням, аналізом програм, що реалізуються в дошкільному навчальному 

закладі, вивченням продуктів професійної діяльності педагогів тощо. 

У процесі діагностики проаналізовано таке: 

– розуміння педагогом важливості та необхідності становлення Я-

економічного в дітей 5 – 6-ти років у сучасних умовах; 

– сприймання дошкільного дитинства як найбільш сприятливого 

періоду для формування економічного мислення; 

– наявність професійної та методичної майстерності конструювання 

предметно-розвивального середовища дошкільного навчального закладу, 

зорієнтованого на становлення Я-економічного дітей; 

– загальна орієнтація на гуманістичну модель соціалізації особистості; 

– орієнтація на ринкову модель економіки в процесі економічної освіти 

дітей 5 – 6-ти років; 

– розуміння змісту поняття „первинна економічна соціалізація”, її цілей 

і завдань, чинників, механізмів та умов соціалізації; 

– рівень організації економічної освіти дошкільників. 

Як індикатор наявності в педагога дошкільного навчального закладу 

економічної освіченості відповідної до вимог моделі первинної економічної 

соціалізації дітей 5 – 6-річного віку в середовищі дошкільного навчального 

закладу було прийнято ставлення педагога до проблем економічної освіти, 

ступінь прояву якого характеризувався п’ятирівневою шкалою: 1) яскраво 

виражене позитивне; 2) переважає позитивна тенденція; 3) переважає 

негативна тенденція; 4) негативне; 5) не визначили ставлення. 

Результати констатувального етапу експерименту виявилися такими: 

педагогів з яскраво вираженим позитивним ставленням до проблем 

економічної освіти – 20,4%; з переважанням позитивної тенденції до проблем 

– 32,6%; з переважанням негативної тенденції – 22,7%; негативне ставлення – 

10,2%; не визначили власного ставлення – 14,1%. 

Загалом, як ми бачимо, трохи більше половини (53%) залучених до 

експерименту педагогів мали позитивне ставлення до проблем первинної 
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економічної соціалізації їхніх вихованців. Вони виявили правильне 

розуміння змісту поняття „первинна економічна соціалізація”, володіють на 

достатньому рівні організацією економічної освіти дітей, розуміють значення 

теорії і практики конструювання предметно-розвивального середовища 

дошкільного навчального закладу, зорієнтованого на становлення Я-

економічного дітей 5 – 6-ти років та володіють певним досвідом (знаннями, 

уміннями й навичками) такого конструювання. Зазначена категорія педагогів 

сприймала дошкільне дитинство як найбільш сприятливий період для 

формування основ економічної освіти в дітей 5 – 6-річного віку в умовах 

ринкових суспільних відносин і проявів гуманістичної, особистісно 

зорієнтованої педагогіки. 

Друга половина опитаних педагогів дошкільного навчального закладу 

(47%), визначивши загалом необхідність підготовки дитини до участі в 

сучасному економічному соціумі життєдіяльності, не прагнуть 

організовувати спеціальний процес економічної соціалізації своїх вихованців, 

уважаючи відповідальних за це батьків. Як з’ясувалося в процесі 

діагностики, істинна причина незацікавленості педагогів в організації 

цілеспрямованого процесу первинної економічної соціалізації своїх 

вихованців криється в їхній необізнаності з питань економічної освіти. Вони 

не вкладають правильного змісту в поняття первинної економічної 

соціалізації, уважають, що більше уваги потрібно приділяти не 

економічному, а трудовому, екологічному чи морально-етичному вихованню 

дитини, не володіють методами й технологіями економічного виховання, 

оскільки не розуміють його цілей і завдань, тощо. 

Отже, у процесі діагностики на констатувальному етапі дослідно-

експериментальної роботи, рівня розвитку економічної освіченості педагогів 

дошкільного навчального закладу, індикатором якої є наявність у них 

певного ставлення до проблем первинної економічної соціалізації старших 

дошкільників, з’ясовано, що значна частина педагогічних колективів 

дошкільних навчальних закладів Донецької області не готова до організації 
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процесу економічного виховання дітей, а в більшості дошкільних навчальних 

закладів не існує конструктивного предметно-розвивального середовища, яке 

було б зорієнтоване на ефективне становлення Я-економічного в дітей  

5 – 6-ти років. 

Для оцінки досвіду співробітництва педагогів дошкільного 

навчального закладу з родинами вихованців з метою їхньої економічної 

освіченості пропонувався відповідний питальник: „Питальник-судження для 

оцінки досвіду співробітництва педагогів дошкільного навчального закладу 

із сім’ями”. 

Пропонуємо перелік суджень, на кожне з яких потрібно обрати 

відповідь: „так”, „ні”, „важко сказати”. 

• Кожна із співпрацюючих сторін (дошкільний навчальний заклад і 

сім’я) самоцінні: ніхто не головніший і не кращий, внесок кожної сторони в 

розвиток первинної економічної соціалізації дитини унікальний. 

• Педагогічний колектив несе відповідальність за забезпечення в очах 

батьків високого професійного рівня економічної освіти та виховання дітей 

відповідно до вимог первинної економічної соціалізації. 

• У наданні комплексної психолого-педагогічної й соціально-

педагогічної допомоги родинам із економічної соціалізації дітей усі фахівці 

закладу – соціальний педагог, психолог, вихователі – інтегрують власні 

професійні дії без дублювання один одного. 

• Поточна й перспективна діяльність дошкільного навчального 

закладу в галузі первинної економічної соціалізації відповідає інтересам і 

соціокультурним потребам родин; педагоги в змісті спілкування з родинами 

орієнтуються на економічну типологію конкретних родин вихованців. 

• Усі фахівці дошкільного навчального закладу враховують у 

спілкуванні з батьками індивідуальні особливості та економічні потреби і 

самої дитини, і її батьків. 

• Усі педагоги вибудовують взаємини із батьками на підставі діалогу, 

відкритості та конфіденційності, використовують конвенційний (діловий) 
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стиль спілкування (на основі договорів) у поєднанні з особистісним стилем, у 

межах якого не забороняється розповідати, що бачиш, відчуваєш, про що 

думаєш. 

• Спілкуючись із дітьми, батьками та один з одним, педагоги 

володіють культурою прояву власних думок, почуттів та бажань з 

урахуванням принципу; „у конфлікті не прав той, хто розумніше”; до того ж 

вони активно використовують мову прийняття, підтримки та співучасті 

(контакт очима, активне слухання, доречний комплімент, посмішка тощо), 

дають зрозуміти, що уважно слухають та чують іншого. 

• Батькам надається право бути повною мірою проінформованими 

щодо життя й діяльності дитини в дошкільному навчальному закладі, 

успішності її зростання та розвитку в царині економічної грамотності. 

• Усі педагоги й фахівці дошкільного навчального закладу 

використовують різноманітні, емоційно насичені способи залучення батьків 

до економічної життєдіяльності освітньої установи з метою збагачення 

досвіду батьків з економічної освіти та виховання своїх дітей. 

• Педагогічний колектив виявляє підтримку соціально-економічній 

активності батьків і готовність завжди відгукнутися на будь-які ініціативні 

дії родини. 

• У дошкільному навчальному закладі створюється предметно-

розвивальне середовище, зорієнтоване на становлення Я-економічного, яке 

сприяє комфортному самопочуттю дітей, їхніх батьків і педагогів; у 

спеціально обладнаному приміщенні для конфіденційного спілкування з 

родинами фахівцями організується консультативна допомога батькам, 

надається можливість користуватися літературою з питань первинної 

економічної соціалізації в родині тощо. 

• Працівники дошкільного навчального закладу постійно 

підтримують зв’язки з іншими соціальними інститутами освіти й виховання 

(загальноосвітня школа, музей, районна бібліотека тощо), а також із 
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представниками територіальних служб соціальної допомоги родині та дитині 

з питань економічної освіти й виховання. 

Аналіз опитування педагогів і батьків дітей, які відвідували 

експериментальні дошкільні навчальні заклади, на констатувальному етапі 

експерименту продемонстрував, що не більше 5% наших респондентів 

відповіли на всі запропоновані питання-судження ствердно. До того ж у 

більшості відповідей виявляється переважання монологічної орієнтації в 

спілкуванні педагогів із батьками щодо питань первинної економічної 

соціалізації їхніх дітей. Так, у додаткових бесідах із батьками, за результатам 

відповідей на питання анкети (див. додаток Б), більшість із них відзначали, 

що дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується лише 

установкою на просвіту батьків в економічному сенсі, підміняючи 

встановлення істинно партнерських стосунків із батьками й допомоги сім’ї, 

втручанням у взаємини батьків, акцентуючи увагу на перевагах суспільної 

дошкільної економічної освіти. Економічна просвіта батьків здійснюється без 

урахування реалістичних уявлень щодо соціального стану родини. Педагоги 

слабо орієнтуються з питань економічної типології родин, задоволеності 

житловими умовами, прибутками, репродуктивних планів батьків; соціально-

економічної мережі спілкування родин та родинних зв’язків; економічного 

стилю в родині, самоцінності дітей у родині. Професійний досвід педагога 

дошкільного навчального закладу слабо використовується для розширення 

мережі соціально-економічного спілкування нинішніх родин із урахуванням 

їх малодітності, маломодності та закритості життя щодо пом’якшення 

дефіциту міжвікової та міжпоколінної взаємодії дітей і дорослих у процесі 

первинної економічної соціалізації. Педагоги зі свого боку відзначають, що 

рідко хто з батьків вибудовує свої стосунки з ними на основі діалогу, 

відкритості й конфіденційності, використовує діловий стиль спілкування для 

надання допомоги дошкільному навчальному закладу зі створення 

предметно-розвивального середовища, зорієнтованого на становлення Я-

економічного в дітей 5 – 6-ти років. Абсолютна більшість педагогів (більше 
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80%) уважають, що батьки мало приділяють уваги або взагалі не вважають за 

потрібне здійснювати економічне виховання дітей. До того ж тільки кожний 

п’ятий з батьків проявляє обізнаність із питань економіки, 95% батьків зовсім 

не приділяють уваги економічному вихованню власних дітей, перекладаючи 

відповідальність за це на плечі дошкільного навчального закладу. 

Отже, аналіз реального досвіду співробітництва педагогів дошкільного 

навчального закладу з родинами вихованців для їх первинної економічної 

соціалізації підтвердив актуальність проблеми взаємодії та її значущість як 

одну з умов первинної економічної соціалізації дошкільників. 

Стан первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-річного віку в 

дошкільних навчальних закладах діагностовано за трьома структурними 

компонентами: когнітивним, емоційно-ціннісним, практично-діяльнісним. У 

якості показників формування Я-економічного стали: когнітивний 

компонент – рівень економічних знань, умінь та навичок, розвиток 

економічного мислення, оволодіння необхідною сукупністю вмінь і навичок 

економічної діяльності; емоційно-ціннісний компонент – рівень соціальної 

відповідальності за результат та наслідки власної праці, комунікабельність, 

економічна ініціатива, що сформувалася морально-вольовими якостями 

особистості, конструктивне ставлення до економічної діяльності; практично-

діяльнісний компонент – участь в економічній діяльності, потреба в 

удосконаленні економічної діяльності, вимогливість до себе та інших, 

готовність прийняти рішення, уміння аргументувати. 

Оцінювання здійснювалося незалежними експертами, до складу яких 

входили завідувач дошкільного навчального закладу, методист, соціальний 

педагог і психолог, за 10-бальною шкалою, виставлені бали наводилися до 

середнього значення. 

Результати констатувального етапу експерименту наведено в 

таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 

Стан первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років у ДНЗ 

(констатувальний етап) 

Компоненти й показники 

первинної економічної 

соціалізації дітей 

Результати діагностики (у %) 

ЕГ  КГ 

1.Когнітивний компонент: 

– рівень економічних знань, 

умінь і навичок; 

– розвиток економічного 

мислення; 

– оволодіння необхідними 

вміннями й навичками 

економічної діяльності 

21 

11,2 

 

4,4 

 

5,4 

20 

10,5 

 

4,0 

 

5,5 

2.Емоційно-ціннісний 

компонент: 

– рівень соціальної 

відповідальності за результат 

та наслідки власної праці;  

– комунікабельність,  

– економічна ініціатива, що 

сформувалася морально-

вольовими якостями 

особистості; 

– сформованість уявлень про 

економічно виважені та 

економічно обґрунтовані 

вчинки 

44 

 

14,4 

 

 

10,6 

8,2 

 

 

 

10,8 

42 

 

15,0 

 

 

12,0 

6,4 

 

 

 

8,6 

 

3.Практично-діяльнісний 

компонент: 

– участь в економічній 

діяльності,  

– потреба в удосконаленні 

економічної діяльності,  

– вимогливість до себе та 

інших,  

– готовність прийняти 

рішення, уміння 

аргументувати 

35 

 

14,5 

 

10,2 

 

6.2 

 

4,1 

38 

 

15,1 

 

10,1 

 

7,8 

 

5,0 

 

Аналіз результатів проведеного зрізу загалом продемонстрував, що 

діти практично не занурені в процес первинної економічної соціалізації 

особистості, незважаючи на те, що сьогодні в галузі дошкільної освіти є 

достатньо апробований теоретичний і психолого-методичний матеріал із 

проблем первинної економічної соціалізації дошкільників (інноваційні 



 125 

авторські програми, посібники, казки з економічним змістом, ігри, 

інтегровані заняття тощо), що дозволяє формувати в дошкільників адекватно 

віку рівень економічних знань і правил економічної поведінки. До того ж 

діти достатньо мотивовані, що виявляється в ступені прояву в них ставлення 

до „економіки” (таблиця 2.2). 

Таблиця 2.2 

Ставлення дітей до „економіки” (до експерименту) 

Ставлення Результати діагностики (%) 

ЕГ ДНЗ КГ ДНЗ 

Яскраво виражене 

позитивне 

25,4 23,8 

Переважає позитивна 

тенденція 

30,1 31.1 

Переважає негативна 

тенденція 

27,2 27,0 

Негативне 11,1 10,1 

Не визначили ставлення 6,2 8,0 

 

Отримані дані цілком природні, оскільки саме тут у дітей 5 – 6-річного 

віку проявляється те, про що говорили А. Маслоу як про „уроджені потреби 

до самоактуалізації”, Ш. Амонашвілі – про „пристрасті до розвитку” і 

М. Монтессорі – про „емоційний камертон” і „будівництво самого себе” 

[192]. 

Отже, констатувальний етап експерименту показав, що діти виявляють 

достатній інтерес до зрозумілих їм економічних процесів і явищ, вони 

прагнуть до участі в господарському житті, до самообслуговування, 

самостійності, але при цьому виявляють поверхові й некоректні оцінки щодо 

багатьох економічних явищ. Це свідчить про відсутність належної уваги в 

дошкільному навчальному закладі щодо організації занять з економічним 

змістом і до їхньої можливої інтеграції в інші види діяльності. 

Діагностика динаміки ціннісних орієнтацій особистості дітей 5 – 6-ти 

років спиралася на припущення про те, що зміна деяких із них у результаті 

цілеспрямованого й контрольованого освітньо-економічного впливу, який 

здійснюється в умовах організації соціально-педагогічної практики взаємодії 
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родини й дошкільного навчального закладу, може розглядатися як показник 

економічної соціалізації особистості, який формується на етапі первинної 

соціалізації. До того ж вивчена динаміка ціннісних орієнтацій безпосередньо 

пов’язана з особливостями економічної освіти в дошкільному навчальному 

закладі і родині, про що ми говорили вище при обґрунтуванні другої умови 

економічної соціалізації дітей (1.3. „Обґрунтування соціально-педагогічних 

умов ефективної первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років у 

дошкільних навчальних закладах”). Термін „економічна освіта” в цьому 

контексті розглянуто в широкому сенсі як процес і результат відповідного 

типу навчання й виховання, який збігається з терміном „первинна економічна 

соціалізація” (А. Журавльов) [94]. 

Основні напрями аналізу результатів дослідження динаміки ціннісних 

орієнтацій ґрунтувалися на виявленні: 

1) загальної динаміки в структурі ціннісних орієнтацій особистості 

старших дошкільників (незалежно від наявності або відсутності економічної 

освіти); 

2) приватної (парціальної) динаміки ціннісних орієнтацій, що 

характерна для дошкільників, які навчалися й не навчалися; 

3) внеску незалежних і додаткових змін у динаміку, що вивчається. 

Зазначені напрями віддзеркалюють специфіку саме первинної 

економічної соціалізації особистості дитини 5 – 6-ти років, що формується, 

так як впливає на економічні цінності (багатство, гроші, власність тощо), 

динаміка яких характерна більше для дорослого населення. Інакше кажучи, 

формуючи в умовах взаємодії родини й дошкільного навчального закладу 

ціннісні орієнтації особистості старших дошкільників загального порядку, ми 

формуємо в них і спеціальні цінності – фінансово-економічні, які 

забезпечують їхню первинну економічну соціалізацію. До того ж, як 

демонструють дослідження (О. Бабунова, Т. Дробишева, А. Журавльов, 

Н. Журавльова, О. Шорохова та ін.) [17; 84; 94], формування „голих” 
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фінансово-економічних цінностей не гарантує позитивного вектора 

соціалізації особистості в аспектах духовно-морального розвитку. 

У процесі діагностики динаміки ціннісних орієнтацій особистості дітей 

5 – 6-ти років в умовах взаємодії дошкільного навчального закладу з 

родиною ми спиралися на низку таких теоретичних і емпіричних положень 

та моментів. 

Ціннісні орієнтації дошкільника – складний соціально-психологічний 

феномен, який характеризує спрямованість і зміст активності особистості, що 

визначає загальний підхід дошкільника до світу, до себе, який надає сенс і 

напрям особистісним позиціям, поведінці, вчинкам. Цінність як стійке й 

визначальне особистісне утворення складається до 5 – 6-ти років і 

зберігається надалі аж до дорослого віку. 

Емпіричні дослідження структури первинної ціннісної орієнтації і 

соціалізації дошкільників показали, що для 5 – 6-річного дітей найбільш 

значущі такі цінності, як „честь” („уміти постояти за себе”), „влада” („бути 

найголовнішим”), „успіх” („щоб усе виходило”), „щоб батьки були разом”, 

„побачити щось нове” (пізнавальний інтерес), „виконання чарівного 

бажання”. До найменш значущих цінностей дітей зазначеного віку 

зараховують: „творчість” („вигадувати”), „віра” („довіряти”), „упевненість” 

(„бути впевненим”), „здоров’я”. Наголосимо, що серед достатньо великої 

кількості „інших” бажань хоч і переважають бажання для себе, проте 

трапляються бажання для інших. Це говорить про те, що діти досліджуваного 

віку вже здатні орієнтуватися на бажання та інтереси інших. При цьому 

підкреслено, що суттєвих відмінностей у ціннісних орієнтаціях хлопчиків і 

дівчаток не спостерігається. 

У дослідженнях С. Валявко і Г. Авер’янової [2] виокремлено 6 (щодо 

порядку їхніх рейтингових номерів) ціннісних орієнтацій дітей 5 – 6-річного 

віку: 1) гедонізм; 2) гра; 3) здоров’я; 4) спілкування; 5) пізнавальні; 

6) духовні. Відповідно їх значущість у середніх значеннях є: 6,4; 6,4; 5,7; 5,5; 

4,1; 3,4. 
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У межах нашого дослідження ми спиралися на роботи В. Сластьоніна, 

Г. Філонова [267; 299] відповідно до структури ціннісних орієнтацій. 

На думку В. Сластьоніна, ціннісні орієнтації як ціннісні ставлення 

дитини дошкільного віку містять три основні групи цінностей [267]:  

– пізнавальні цінності, які визначають її ставлення до пізнання 

навколишнього світу; 

– цінності перетворення, які визначають мотивацію її діяльності; 

– цінності переживання, які визначають емоційне ставлення до об’єктів 

та явищ. 

Т. Дробишева наповнює кожну із зазначених груп цінностей 

дошкільника конкретним змістом [82]. 

Пізнавальні цінності: потреба в нових знаннях, розуміння значущості 

пізнання; соціальна орієнтація на думку іншої людини, на її емоційний стан; 

ставлення до дій іншого як до вчинку; інтерес до подій суспільного життя в 

країні, області, рідному місті; розуміння колективних взаємин між 

однолітками; соціальне мислення; відкриття власного „Я” (дитина 

виокремлює себе із соціального світу); інтерес до власного життя (біографії) 

до життя близьких; уявлення про Батьківщину, про майбутнє, ставлення до 

життя. 

Цінності перетворення: прагнення самому зробити те, що доступне 

іншому; усвідомлене використання досвіду інших і власного досвіду; творче 

ставлення до діяльності; прагнення впливати на оточення інших, здійснювати 

на них вплив; брати їх під свій захист, допомагати їм; передавати свої знання, 

досвід іншому; потреба у визнанні, прагнення діяти як можна краще. 

Цінності переживання: дитина переймається почуттям краси, 

досконалістю створених людиною речей, творінь мистецтва; почуття поваги 

до майстерності; уявлення й поняття „будинок”, тобто житлове середовище 

забарвлене сенсами життя, що були пережиті, любові, уподобань; 

усвідомлення того, що поряд із нею люди, такі ж як вона, і водночас відмінні 

від неї; почуття значущості іншого; особистісна забарвленість переживань, 
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вираз співчуття і співрадості; початок моральної свідомості; почуття фізичної 

й психологічної захищеності, повнота різноманітних почуттів; усвідомлення 

власного „Я” через залучення до життя близьких, через формування 

ціннісних орієнтацій, які незалежні від віку та статі. 

У нашому експерименті кожна із зазначених вище груп цінностей була 

критерієм оцінки динаміки ціннісних орієнтацій. Оцінка за зазначеними 

критеріями (прояв пізнавальних цінностей, прояв цінностей перетворення і 

прояв цінностей переживання) визначалась за трьома рівнями сформованості 

у дітей 5 – 6-річного віку ціннісних орієнтацій (ціннісного ставлення до 

соціального світу). 

1. Високий (оптимальний) рівень характеризується стійким проявом у 

пізнавальній діяльності дітей пізнавальних цінностей, цінностей 

перетворення й цінностей переживання. 

2. На середньому (достатньому) рівні прояв усіх видів цінностей у 

пізнавальній діяльності є частим, але несистематичним. 

3. На низькому (критичному) рівні ціннісне ставлення до соціального 

світу нестійке, його показники виявляються дуже рідко. 

Для вивчення ціннісних орієнтацій дітей використано такі 

стандартизовані методики: Н. Непомняща „Картинки предметні”; І. Шахова 

„Комплексне вивчення самооцінки і ціннісних орієнтацій”; О. Орєхова 

„Доміки”; Ю. Шевченко, В. Корнєєва „Методика соціально-психологічної 

діагностики ціннісно-особистісних пріоритетів”, методика ДЦОД 

(дослідження ціннісних орієнтацій дітей) (див. додаток В), стандартизована 

бесіда С. Банкова. Використання стандартизованих методик доповнено для 

об’єктивізації результатів дослідження методом експертних оцінок 

вихователями і спеціалістами дошкільного навчального закладу, усіма 

видами спостереження за дітьми та іншими експериментальними методами. 

Результати констатувального етапу діагностики рівня сформованості 

ціннісних орієнтацій дошкільників наведено в таблиці 2.3.  
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Таблиця 2.3 

Рівні сформованості ціннісних орієнтацій  

дітей 5 – 6-ти років (констатувальний етап) 

Критерії  

 

 

             Рівні                                                     

Результати діагностики (%) 

ЕГ ДНЗ КГ ДНЗ 

високий середній низький високий  середній низький 

Пізнавальні 

цінності 

12,2 37,4 49,4 12,8 34,2 53,0 

Цінності 

перетворення 

10,4 32,1 57,5 10,6 34,1 55,3 

Цінності 

переживання 

8,1 33,3 58,6 10,1 32,9 57,0 

 

Аналіз отриманих даних продемонстрував, що тільки близько 12% 

дітей і в контрольних, і в експериментальних групах дошкільного 

навчального закладу володіють оптимальним (високим) рівнем, який 

характеризується стійким проявом у дітей пізнавальних цінностей, цінностей 

перетворення й цінностей переживання. У більшості дітей (56 – 58%) 

ціннісні ставлення виявилися нестійкими, а їхні показники виявляються дуже 

рідко. 

Як ми і припускали, перевага низького рівня сформованості ціннісних 

орієнтацій у дітей в експериментальних і контрольних групах відбивається на 

характері їхнього економічного змісту. Діти слабко уявляють значення 

економічних знань для дітей і дорослого життя, не виявляють інтерес до 

подій суспільно-політичного життя, до економіки країни, регіону, родини, 

близьких. У більшості дітей виявилися слабко сформовані первинні 

морально-трудові, морально-економічні уявлення і ставлення, уявлення та 

емоції морально-економічного змісту. 

Отже, отримані результати підтвердили наше гіпотетичне припущення 

щодо значущості практики соціально-моральної взаємодії родини й 

дошкільного навчального закладу в галузі формування в дітей системи 

ціннісних орієнтацій для первинної економічної соціалізації. 
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Діагностика ефективності умови щодо використання гри в просторі 

первинної економічної соціалізації як конструювання Я-економічного в 

нашому експерименті базувалася на такій логіці. 

У процесі обґрунтування цієї умови (п. 1.3) ми довели, що в основі 

первинної економічної соціалізації особистості лежить процес 

конструювання „Я”, що базується на категорії економічної суб’єктності. 

Категорія економічної суб’єктності є однією з провідних категорій 

економічної й соціальної психології. У суб’єкті як у феномені виокремлюють 

кілька видів суб’єктності: психологічну, соціальну й економічну 

(О. Леонтьєв, Ж. Петрочко) [175; 214]. 

Щоб зрозуміти специфічну відмінність економічної суб’єктності від 

інших її видів, необхідно звернутися до теорії основних підструктур в 

організації людини. Видатні психологи О. Асмолов, А. Реан виокремили три 

основні підструктури в організації людини [16; 240]: індивід, особистість, 

суб’єкт діяльності. Індивід становить сукупність природних якостей, 

особистість – сукупність соціальних або суспільних ставлень, а суб’єкт – 

сукупність трудових ставлень. До того ж, за суттю, О. Асмолов говорить про 

суб’єкт як про людину в економіці, у праці. Тим самим створюється підстава 

для розмежування феномену й категорій економічного суб’єкта. 

Іншим важливим моментом у контексті економічного суб’єкта є те, що, 

за справедливим зауваженням В. Абраменкової, водночас зі становленням 

особистості як суб’єкта вона починає спиратися на власні стратегії в житті. 

Саме в цей момент людина стає рушійною силою в економічному розвитку, 

набуває здатності трансформації навколишнього середовища відповідно до 

власної життєвої стратегії, тобто набуває здатності до виробництва [1]. 

До того ж виходить, що виробництво – одна зі стрижневих категорій 

економічної науки – це, у широкому сенсі, діяльність для перетворення 

навколишнього середовища, а володіє монополією на цю діяльність 

економічний суб’єкт [1]. 
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Для ефективності виробництва необхідно, з одного боку, бажання 

суб’єкта споживати (без нього виробництва не може бути), а з іншого – 

наявність середовища, з якого береться продукт для задоволення потреб 

суб’єкта. Ці два моменти характеризують розуміння категорії економічної 

системи не як руху від виробництва до споживання, а як руху від ідеального 

(психічного) до матеріального та від матеріального до ідеального. Наявність 

психосфери, що має ідеальне бачення, дозволяє здійснювати трансформацію 

навколишнього середовища, спрямовуючи зусилля на доведення його в 

більшу відповідність із ідеальною моделлю. Тим самим відбувається 

постійне перетворення ідеального в матеріальне й навпаки, що дозволяє 

отримувати користь навіть із тих елементів середовища, які від самого 

початку нею не володіли. Отже, у такому випадку виникає питання: чи 

достатніми умовами для виробництва постає сам факт існування середовища 

і потреб суб’єкта? У сучасній економічній психології це питання може бути 

позначене так: чи не викликала перетворювальний потенціал суб’єкта його 

економічна активність? Відповідь може бути така. Спочатку підставою 

формування економічної активності була асиметрія в потребах і 

можливостях. Причому асиметрія полягала не тільки в перевищенні першого 

над другим, але й тоді, коли в інших суб’єктів потреби в цих продуктах не 

відповідали можливостям їх створення. Інакше кажучи, поки в людини немає 

в найближчому майбутньому об’єкта задоволення, то потреба не набуває 

актуального статусу, але як тільки з’являється відповідна можливість – вона 

автоматично актуалізується. Тим самим рух (розвиток потреб) відбувається 

за допомогою порівняння окреслених можливостей і усвідомлених бажань. 

Отже, якщо індивід не прагне певного блага від виробництва, це говорить 

про те, що ця потреба для нього не актуальна. Причому можливі дві основні 

причини неактуальності: або тому, що вона насичена, або коли ця потреба 

знаходиться за межами суб’єктної зони досяжності. До того ж є ще і третій 

випадок, про який зазвичай забувають, – у суб’єкта просто може не бути цієї 

потреби a priori. 
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Зважаючи на зазначене вище, можна стверджувати, що економічний 

суб’єкт – це елемент соціально-економічного й природного середовища, 

який здатен ініціювати трансформацію навколишнього середовища, 

реалізуючи власні прогнозовані потреби (О. Низковська). Кажучи про 

економічний суб’єкт, важливо розуміти, що не всі люди є економічними 

суб’єктами, але лише ті з них, які є власниками (з урахуванням цього нами і 

сформульована умова „використання гри економічної спрямованості як 

провідного засобу формування Я-економічного дітей 5 – 6-ти років в умовах 

дошкільного навчального закладу”) [203].  

Таке розуміння економічного суб’єкта дає нам можливість описати 

процес виникнення економічної суб’єктності. Як продемонстрували 

дослідження (О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.) [175; 250], економічний 

суб’єкт як сила, що трансформується, з’являється тільки з моменту появи 

ланцюжка „суб’єкт – об’єкт – суб’єкт” або „суб’єкт – суб’єкт – об’єкт”, який 

служить внутрішньою основою для виникнення економічних відносин. 

Іншими словами це означає, що характер економічних відносин залежить від 

ставлення людей до засобів виробництва, тобто відносин власності. 

Власність до того ж є основою змісту економічної соціалізації, у процесі якої 

створюється три „Я” у структурі особистості й людини: фізичного – Я, 

соціального – Я, духовного – Я (У. Джеймс). Те, що вважає людина 

„продовженням себе в предметах”, особистою власністю, формує межі її 

психологічного простору, межі її „Я”. Особиста й приватна власності 

відображені в соціальному статусі, що пов’язані з соціальним статусом, тобто 

вплив власності поширюється на „соціальне” Я особистості. Символічне 

значення власності пов’язано з „духовним” Я (М. Корепанова) [141]. 

Усі зазначені три „Я” у структурі особистості формуються в 

життєдіяльності людини, у якій вирішальну роль відіграє її самосвідомість як 

провідна сторона її свідомості. Кожна окремо взята людина, будучи 

суб’єктом економічної діяльності (економічний суб’єкт) є носієм власної 

індивідуальної самосвідомості, що відображає індивідуальне існування, 
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власне буття. Я-індивід – історичний суб’єкт, результат суспільного життя, 

результат виокремлення самого себе із навколишнього середовища 

(природний і соціальний). Воно дозволяє людині відчувати, уявляти, 

розуміти себе суб’єктом – носієм власних фізичних, психічних, розумових 

(інтелектуальних) станів, дій, ставлень і процесів, зокрема й економічних. 

Отже, самосвідомість як соціальне явище є відображенням людиною 

власного буття (М. Корепанова) [141]. 

Рівень самосвідомості та її роль залежить значною мірою від ступеня 

внутрішньої цільності, послідовності образу „Я”. До того ж зміна рівня 

самосвідомості може бути здійснена в межах концепції особистісного сенсу 

„Я”. Переходячи у свідомість, особистісний сенс віддзеркалюється в 

значеннях, тобто когнітивно, наприклад, у констатації рис, властивостей, 

якостей особистості та в переживаннях – почутті невдоволення собою або в 

гордості за досягнутий успіх. Підсумковою зміною самосвідомості 

особистості є міра самоприйняття, позитивне або негативне загальне 

ставлення до себе, установка „за” або „проти” себе, причому не тільки на 

рівні емоційно-ціннісного, але й розсудливо-розумного (В. Дудик) [86].  

Оскільки Я-економічне особистості формується в процесі її діяльності, 

то Я-економічне дитини 5 – 6-річного віку формується насамперед у грі, 

оскільки ігрова діяльність у старшому дошкільному віці є провідною, то саме 

вона впливає на розвиток дитини зазначеного віку.  

У соціально-педагогічній науці як інтегральний критерій соціалізації, 

на думку більшості вчених, є критерій сформованості особистісного ресурсу 

соціалізації (А. Мудрик) [196]. Ми, спираючись на думку шановного 

А. Мудрика, продіагностували Я-економічне особистості за такими 

критеріями: соціально-моральний, когнітивно-мовленнєвий, поведінково-

діяльнісний.  

Відповідно до зазначеного вище наша діагностична система критеріїв і 

показників для оцінки рівнів сформованості Я-економічне особистості 

дитини 5 – 6-ти років має такий вигляд. 
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1. Соціально-моральний критерій: 

– позитивна „Я”-концепція; 

– морально-економічні якості особистості; 

– оцінка проявів цих якостей у однолітків; 

– інтерес до економічної сфери життя; 

– домінування соціально-ціннісних мотивів у процесі власної 

життєдіяльності та взаємодії з іншими людьми. 

2. Когнітивно-мовленнєвий критерій:  

– елементарні уявлення та знання з економічної сфери життя; 

– економічна лексика в активному та пасивному мовленні дитини; 

– уявлення про працю батьків і знання дитиною потреб родини. 

3. Поведінково-діяльнісний критерій: 

– відображення знань, що є в різних видах діяльності, та вміння 

спиратися на них у поведінці; 

– адекватність поведінки в життєвих ситуаціях, які пов’язані з 

економічними стосунками; 

– спілкування з дорослими і однолітками; 

– готовність до варіативних дій у життєвих ситуаціях вибору. 

Зазначені критерії органічно взаємопов’язані та взаємозумовлені, а за 

їх наявністю й сукупністю можна оцінити рівень сформованості 

економічного складника „Я”-особистості дитини 5 – 6-ти років. Відповідно 

ми виокремили три таких рівні: високий, середній, низький. 

Низький рівень сформованості економічного „Я”-особистості – дитини 

5 – 6-ти років характеризується низьким рівнем сформованості позитивного 

„Я”, яке також характеризується слабо розвинутим самоусвідомленням 

(спотворене уявлення про себе, власні можливості, про інших людей та про 

навколишній світ; депривація однієї чи кількох структурних ланок 

самоусвідомлення, недиференційованість уявлень про себе; нестійкість, 

суперечність особистості, незбалансованість її психічних властивостей, 

якостей, станів), самооцінкою (відсутність спроб усвідомлення власних 
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якостей, осмислення мотивів своїх та чужих вчинків, пояснення власної 

поведінки з опорою на знання й уявлення, здобуті від дорослого, і власний 

досвід; відсутність усвідомлення власного соціального „Я” і внутрішньої 

позиції, відсутність критичності й дитячої оцінки та самооцінки; оцінка себе 

неконкретна, недокладна й неадекватна, дитина не проявляє „Я” зусиль), 

поведінкового складника (невміння усвідомлювати особливості власної 

поведінки, використовувати знання про загальноприйняті норми й правила 

поведінки інших, узгоджувати свої дії з однолітками, учасниками спільних 

ігор або продуктивної діяльності; відсутність наявності внутрішнього плану 

дій, здатності до достатньо адекватної оцінки результатів власної діяльності і 

своїх можливостей у власній поведінці). Діти, які знаходяться на цьому рівні, 

не можуть пояснити сенс економічних понять, не виявляють інтерес до 

потреб своєї родини, праці батьків, явищ соціуму, які оточують, не вживають 

у мовленні економічні слова; не виявляють інтерес до продуктивної 

діяльності, поводять себе тільки як сторонні спостерігачі; не доводять 

розпочату справу до кінця, не вміють домовлятися в процесі виконання 

спільних трудових дій, швидко втрачають інтерес до праці і залишають свою 

роботу, повертаючись до гри; не схильні до дбайливого ставлення до 

особистої й суспільної власності; при виконанні роботи не виказують 

зацікавленості в її результатах; безвідповідальні, безініціативні, не 

проявляють завзятості в досягненні мети. Вони проявляють: епізодичний 

інтерес до ефективних та цікавих боків економічних процесів; 

ідентиферентне ставлення до нового, що пов’язане із економічним життям; 

відсутність ініціативи в будь-яких завданнях, іграх чи діяльності, прагнення 

до виконання найлегших завдань та найпростіших шляхів їх розв’язання; 

епізодичне демонстрування негативного ставлення до економічної сфери 

життєдіяльності, що виявляється в небажанні збільшувати власний запас 

знань економічної спрямованості, у небажанні брати участь у колективних 

іграх. 
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Середній рівень сформованості економічного „Я”-особистості дитини 

5 – 6-ти років характеризується відповідно до позитивного „Я” нормально 

розвинутим самоусвідомленням, віковим особливостям дошкільників, за 

наявності депривації однієї з п’яти структурних ланок самоусвідомлення 

(ідентифікація себе зі своїм ім’ям і тілом; претендування на визнання; 

статева ідентифікація; психологічний вік особистості; соціальний простір 

особистості); розвинутою самооцінкою при наявності відхилень локального 

порядку; розвинутим поведінковим складником, за наявності особистих 

відхилень в узгодженні власних дій з однолітками, у галузі сфери мотивів і 

інтересів, внутрішнього плану дій. Діти цього рівня мають уявлення про 

економічні поняття, але не завжди можуть пояснити їх; у них спостерігається 

нестійкий інтерес до потреб своєї родини, праці батьків; наявні знання 

нечіткі, неконкретні, поверхові, діти ставлять питання про навколишні 

соціально-економічні явища тільки після активізації педагогом пізнавального 

інтересу за допомогою ігрових ситуацій, вправ, творчих завдань; вони мають 

достатньо уявлень про навколишній світ, але не можуть використовувати 

наявні знання в грі; під керівництвом дорослого здатні організувати свою 

діяльність, своєчасно виконувати доручення; сумлінно ставляться до 

матеріальних цінностей, але більшу турботу проявляють до речей особистого 

використання; енергійні, ініціативні, уміють творчо підходити до роботи, але 

доручену роботу виконують сумлінно і своєчасно тільки під керівництвом 

дорослого; активність вони виявляють не завжди, проте здатні проявляти 

завзятість у досягненні мети. Для них також характерні: наявність нестійкого 

інтересу до економічної сфери життєдіяльності людей, який без подальшого 

зацікавлення та мотивації швидко згасає; охоче беруть участь у грі, але 

відсутнє прагнення до лідерства; діяльність у грі в більшості залежить від 

ситуації, намагання не відходити від стереотипів у поведінці; розуміння 

значення більшості елементарних економічних понять відповідно до 

власного віку, але рідке їх використовування в активному мовленні; утрата 

дитиною інтересу до будь-якої діяльності, якщо вона не отримує від цього 
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задоволення або не бачить у кінцевому результаті власної вигоди; ставлення 

власних бажань та інтересів вище за досягнення спільної мети. 

Високий рівень сформованості Я-економічного особистості дитини  

5 – 6-річного віку характеризується відповідно до позитивного „Я” в галузі 

самоусвідомлення – сформованістю гармонійного розвитку всіх структурних 

ланок самоусвідомлення; у галузі самооцінки – позитивною спрямованістю 

загальної оцінки й самооцінки, їхньою самостійністю, конкретністю, 

критичністю і „внутрішньою позицією”; у поведінковому складнику – 

сформованістю вмінь узгоджувати власні дії з однолітками; регуляторів 

власних дій відповідно до норм поведінки, сфери мотивів і інтересів, 

внутрішнього плану дій, здатності до достатньої адекватної оцінки 

результатів власної діяльності та власних можливостей. Діти зазначеного 

рівня сформованості „Я” конструкта можуть пояснити елементарний сенс 

економічних понять, виявляють яскраво виражений і стійкий інтерес до праці 

батьків, мають уявлення щодо професії батька й матері, уживають економічні 

слова та словосполучення; знаходяться в позиції активних учасників подій, 

здатні відобразити отримані знання в іграх; готові до спілкування з 

дорослими й однолітками, ставлять безліч питань і самостійно намагаються 

знайти відповіді на них; допомагають дорослим і одноліткам у праці, 

усвідомлено ставляться до виконання трудових дій, дбайливо ставляться до 

предметів праці, її результатів, доводять розпочату справу до кінця, здатні 

правильно оцінити результати своєї праці і своїх товаришів; раціонально 

використовують матеріали; своєчасно виконують доручення; здатні 

контролювати свої дії, оцінювати результати діяльності; у процесі 

продуктивної діяльності діловиті, винахідливі, активно підтримують і 

розвивають творчий пошук однолітків; прагнуть і вміють проявити 

ініціативу, енергійно виконують доручення, доводять розпочату справу до 

кінця. Дитина з достатнім рівнем сформованості Я-економічного із 

зацікавленням ставиться до економічної сфери життя, із захопленням бере 

участь у різноманітних імпровізованих соціально-економічних ситуаціях; під 
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час спілкування з однолітками доцільно вживає слова економічної 

спрямованості; охоче бере участь в іграх економічної спрямованості, часто 

стаючи ініціатором їх організації; уміє відстоювати власну думку, але 

прислухаючись та враховуючи погляди інших дітей; у процесі виконання 

завдань уміло аналізує, синтезує та групує різноманітні поняття економічної 

спрямованості; швидко реагує в нестандартних ситуаціях, приймаючи 

адекватне рішення; уміє поступатися власними бажаннями та інтересами 

заради досягнення спільної мети. 

Процедура оцінювання рівня сформованості економічного „Я”-

особистості здійснювалася за допомогою адекватного діагностувального 

інструментарію, до якого ввійшли: методика вивчення рівня сформованості 

образу „Я”-дошкільника (О. Венгер); методика „Сходинки” для вивчення 

рівня самооцінки (Я. Коломінський, М. Лісіна); модифікований варіант 

методики І. Корепанової для визначення рівня самоусвідомлення й тенденцій 

поведінки; методика для визначення початкового рівня сформованості 

економічної досвідченості старших дошкільників (А. Іванова); інтерв’ю, 

індивідуальні бесіди А. Шатової „Навіщо людям потрібні гроші”, „Навіщо 

людям потрібна реклама”, „Що значить берегти книгу, іграшки, речі, 

природу”, ігрові ситуації „Потрібно піти в крамницю і купити все, що 

потрібно твоїй родині”, „Виставка-продаж іграшок”; „Спостереження 

колективної праці в процесі господарсько-побутової діяльності”; 

„Спостереження сюжетно-рольової гри”; серія ігор, ситуація-вибір, аналіз 

дитячого малюнка; бесіди життя „Що ти будеш робити, якщо…”; словникові 

тести „Я і економіка”. 

Результати діагностики сформованості Я-економічного особистості 

відповідно до визначених критеріїв представлено в таблиці 2.4. 
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Таблиця 2.4 

Оцінка рівнів сформованості Я-економічного особистості дитини  

5 – 6-річного віку (до експерименту) 

Група дітей ДНЗ Рівні сформованості (у %) 

Низький Середній Високий 

Експериментальна 27,1 56,4 16,5 

Контрольна 26,9 56 17,1 
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Рис. 2.1. Оцінка рівня сформованості Я-економічного особистості дитини 

5 – 6-річного віку (до експерименту) 

Аналіз результатів, поданий у таблиці та діаграмі, продемонстрував, 

що більшість дітей експериментальної групи дошкільного навчального 

закладу мали низький (27,1%) та середній рівень (56,4%) сформованості Я-

економічного особистості дитини. Така сама картина спостерігається й у 

більшості дітей контрольної групи дошкільного навчального закладу – 

відповідно 26,9% та 56%. Близькі значення середнього бала (Х) і 

стандартного відхилення (S) cвідчать про схожість груп за рівнем 

сформованості Я-економічного особистості. 

Отже, результати діагностики на початковому етапі експерименту 

показали, що в процесі реальної практики соціалізації дітей у дошкільному 

навчальному закладі слабо реалізується загальний потенціал гри як 

провідний вид діяльності дітей 5 – 6-ти років для формування в них Я-

економічного особистості. 
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2.2. Реалізація умов ефективної первинної економічної соціалізації 

дітей 5 – 6-ти років у дошкільних навчальних закладах 

 

У процесі розробки умов первинної економічної соціалізації дітей 5 –

 6-ти років у дошкільних навчальних закладах ми виходили з низки 

теоретичних положень, які мають принципове значення для процесу їх 

реалізації, упровадження в практику експериментальних дошкільних 

навчальних закладів. 

Перше таке положення пов’язано з визначенням поняття „умова”. 

Оскільки в педагогічній науці відсутнє єдине уявлення про це поняття, то в 

нашій роботі під поняттям умови ми розуміємо сукупність зовнішніх об’єктів 

і внутрішніх обставин, що визначають існування, функціонування й 

розвиток, ефективне вирішення поставленої проблеми (Е. Юдін) [324]. 

У нашому дослідженні йдеться про зовнішні і внутрішні обставини, що 

свідомо створюються та використовуються в освітньому середовищі 

дошкільного навчального закладу та забезпечують найбільш ефективне 

використання стратегії первинної економічної соціалізації старших 

дошкільників. 

Другий момент пов’язаний з тим, що ми відносимо наші педагогічні 

умови до класу соціально-педагогічних. Оскільки соціально-педагогічна 

теорія на сьогодні продовжує знаходитися в стадії розвитку, то стисло 

визначимо власну позицію щодо тих засад соціальної педагогіки, на яких 

ґрунтується наше дослідження: 1) соціальна педагогіка – інтегративна наука 

про закономірності та механізми соціального становлення й соціального 

розвитку особистості в процесі виховання – освіти як частково керованої 

соціалізації в різних соціальних інститутах, а також соціально зорієнтована 

діяльність освітніх, наукових, культурних та інших закладів і організацій, що 

сприяють формуванню соціальної активності дітей і молоді в процесі 

вирішення соціальних, політичних, економічних та інших проблем 

суспільства (О. Безпалько, І. Богданова, О. Васильєва, Л. Завацька, 
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Н. Заверико, І. Звєрєва, А. Капська, Л. Коваль, С. Коношенко, М. Кратінов, 

Г. Лактіонова, Л. Мардахаєв, С. Омельченко, С. Пальчевський, С. Хлєбик, 

О. Рассказова, А. Рижанова, С. Савченко, С. Харченко, О. Шпак) [21; 95; 97; 

106; 118; 139; 190; 207; 238; 242; 251; 306]; 2) ключовим поняттям соціальної 

педагогіки як теорії є соціально-педагогічна діяльність, до складу якої 

належать процеси освіти (навчання й виховання), інтеріоризації та 

екстеріоризації соціокультурних програм і соціальної спадщини, що полягає 

в забезпеченні освітньо-виховними (педагогічними) засобами спрямованої 

соціалізації особистості (К. Абульханова-Славська, Т. Алєксєєнко, 

Ю. Богінська, В. Бочарова, Р. Вайнола, О. Караман, С. Курінна, І. Ліпський, 

Ж. Петрочко, І. Рогальська-Яблонська) [8; 30; 36; 42; 120; 157; 178; 214; 247]. 

Третя обставина пов’язана з тим, що під соціально-педагогічними 

умовами первинної економічної соціалізації дошкільників ми розуміємо 

комплекс обставин, що забезпечують досягнення конкретних завдань ранньої 

економічної соціалізації дітей та впорядкування побудови й реалізації 

стратегії первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-го року життя в 

дошкільному навчальному закладі. Наукова категорія „комплекс” підкреслює 

сенс феномену комплексності як специфічної форми конкретизації 

системності (Г. Авер’янова) [2]. 

До того ж створення комплексу умов за суттю є практичною 

реалізацією системно-діяльнісного підходу й говорить про характер системи 

як про динамічне (процесуальне) об’єднання в ній компонентів. Зазначений 

підхід означає, що вдосконалення будь-якої педагогічної системи досягається 

не за рахунок однієї умови, а за рахунок їхнього взаємопов’язаного 

комплексу, оскільки на певному етапі розвитку педагогічного процесу умови 

постають як результат, що досягається в процесі їхньої реалізації 

(І. Ліпський) [178]. 

Отже, упроваджуючи розроблені умови первинної економічної 

соціалізації, ми виходили з того, що процес такої соціалізації особистості 

може бути продуктивним тільки тоді, якщо будуть задіяні всі умови як 
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системна цілісність, оскільки втілення умов частково не може вирішувати 

позначену мету ефективно. У процесі розробки соціально-педагогічних умов 

первинної соціалізації особистості дитини 5 – 6-річного віку в дошкільному 

навчальному закладі ми враховували вплив таких чинників: соціального 

замовлення суспільства системі дошкільної освіти в аспекті досліджуваної 

проблеми; специфіки й можливостей первинної економічної соціалізації 

особистості старшого дошкільника в контексті взаємозв’язку зовнішньої і 

внутрішньої підсистем; необхідності реалізації умов у їхній єдності та 

взаємозумовленості. 

Отже, в основу нашої практики реалізації умов первинної економічної 

соціалізації дітей 5 – 6-ти років у дошкільному навчальному закладі 

покладено принцип моделювання, який у сучасній науці розглядають як 

загальнонауковий метод пізнання та перетворення об’єктивної дійсності. 

Моделювання як універсальний метод є невід’ємним складником вирішення 

будь-якого педагогічного завдання. Початком моделювання слугує 

постановка мети, що визначає тип використаних моделей та їхнє 

призначення. Досягнення такої мети припускає використання в єдності 

різних видів змістових і формувальних моделей, адекватних реальній 

соціально-педагогічній практиці. Іншими словами, під моделлю розуміємо 

матеріальну чи концептуальну систему, яка, по-перше, у тій чи тій формі 

репродукує деякі суттєві засоби й ставлення оригіналу, по-друге, у чітко 

зазначеному сенсі заміщує його і, по-третє, надає нову інноваційну форму 

оригіналу (В. Загвязинський) [99]. 

У нашому випадку такою моделлю є модель упровадження соціально-

педагогічних умов соціалізації дітей 5 – 6-річного віку в дошкільному 

навчальному закладі. Відповідно до теорії моделювання педагогічних систем 

модель реалізації соціально-педагогічних умов має бути адекватною 

відповідній моделі економічної соціалізації й базуватися на ній. 

У нашому дослідженні модель первинної економічної соціалізації дітей 

5 – 6-ти років у дошкільному навчальному закладі, яка представлена на 
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рис. 2.2, структурно включає чотири взаємопов’язаних блоки: 

концептуальний, нормативний, організаційно-методичний, результативно-

діагностичний. Концептуальний блок моделі є вихідним і представлений 

такими структурними елементами: 1) функцією; 2) соціальним замовленням; 

3) нормативно-правовими актами в галузі дошкільної освіти; 

4) методологічними підходами; 5) принципами створення й реалізації 

соціально-педагогічної стратегії первинної економічної соціалізації; 

6) суб’єктною основою (сукупністю зовнішніх і внутрішніх підсистем). У 

нормативний блок входять: 1) функція; 2) мета, що реалізує соціальне 

замовлення; 3) завдання дошкільної економічної соціалізації, що сприяють 

становленню економічної освіченості особистості педагогів і дітей; 4) зміст, 

поданий авторською локальною освітньою програмою для дітей 5 – 6 років 

„Економіка для дошкільників” з програмно-методичним забезпеченням до 

неї; 5) критерії і показники засвоєння програми дітьми; критерії і показники 

готовності педагогів до здійснення економічної соціалізації в дошкільному 

навчальному закладі. Організаційно-методичний блок містить: 1) функцію; 

2) суб’єкти як носії цінностей та інформації; 3) комплекс організаційно-

педагогічний умов; 4) методи, прийоми, засоби реалізації змісту дошкільної 

економічної освіти; 5) форми організації дошкільної економічної освіти двох 

підсистем (педагогів і дітей). Результативно-діагностичний блок 

представлений: 1) функцією; 2) пакетом діагностичних методик, що 

виявляють вихідний рівень первинної економічної соціалізації особистості 

5 – 6-річного дітей, педагогів дошкільної освіти; 3) рівнями соціалізованості; 

4) результатом; 5) аналітико-корекційним інструментарієм (корекцією 

процесу, оцінкою та інтерпретацією результатів); 6) описом аналізу реалізації 

педагогічних умов. 

Зазначена модель, на наш погляд, характеризується цілісністю, 

оскільки всі вказані блоки взаємопов’язані між собою, несуть певне смислове 

навантаження і спрямовані на кінцевий результат – досягнення достатнього 

рівня економічної соціалізованості; наявність інваріантного (провідна мета; 
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методологічні підходи; принципи) і варіативного (диференціація завдань, 

змісту, методів і прийомів, засобів, форм досягнення мети з урахуванням 

різних суб’єктів соціалізованого процесу) складників; прагматичністю, тому 

що є робочим уявленням зазначеної мети, засобом організації практичних 

дій; відкритістю, бо пов’язана із зовнішнім середовищем і складна за своєю 

побудовою. 

На основі цієї моделі нами й були розроблені такі соціально-

педагогічні умови первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років у 

дошкільному навчальному закладі:  

– створення предметно-розвивального середовища, зорієнтованого на 

формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років; 

– консолідація зусиль соціальних педагогів, вихователів та батьків 

щодо оптимізації змін ціннісних орієнтацій особистості дитини 5 – 6-річного 

віку; 

– використання гри економічної спрямованості як провідного засобу 

формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років в умовах дошкільного 

навчального закладу. 

В основу розробки представлених умов і дослідно-експериментальної 

роботи з їх упровадження закладена ідея про те, що період від народження до 

вступу до школи є віком найбільш стрімкого фізичного й психічного 

розвитку дитини, первинного формування всіх якостей, необхідних людині 

впродовж усього подальшого життя. Особливістю цього періоду є те, що 

саме він забезпечує загальний розвиток, що слугує фундаментом у 

подальшому набутті будь-яких спеціальних знань і навичок засвоєння різних 

видів діяльності. 

Реалізація першої умови (створення предметно-розвивального 

середовища дошкільного навчального закладу, зорієнтованого на 

формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років) спиралася на відповідну 

модель процесу формування Я-економічного дітей 5 – 6-ти років у 

предметно-розвивальному середовищі (див. рис. 1.4) і здійснювалася шляхом 
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внесення програмно-психологічного забезпечення економічної освіченості 

суб’єктів освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. 

Організаційно-змістовний бік економічної освіти педагогів включав: 

1) надання науково-методичної допомоги педагогам з боку дослідника; 

2) наявність необхідних організаційно-педагогічних засобів упровадження 

результатів дослідження в освітній процес; 3) розробка науково-методичних 

рекомендацій, педагогічного інструментарію, упровадження результатів 

дослідження; 4) установлення зворотного зв’язку, що дозволяє отримати 

інформацію про перебіг процесу впровадження. 

Економічна освіта педагогів здійснювалась у різних формах, які 

враховували необхідність підвищення їхньої економічної обізнаності. 

Основними формами стали лекції-презентації: „Економічна освіта 

дошкільників”, „Місце економіки в процесі соціалізації дітей 5 – 6-ти років”; 

семінари-практикуми „Родинний бюджет”, „Дитина-споживач”; „круглі 

столи”, економічний ярмарок ідей, рольові ігри, ситуативні ігри тощо. 

Характер семінарів і лекцій становив поєднання навчально-розвивальних 

ситуацій, які ми використовуємо для формування економічної освіченості 

педагогів: ситуація авансування довірою (А. Макаренко), вільного вибору 

(О. Богданова, Л. Катаєва), невимушеної примусовості (Т. Коннікова), 

емоційного зараження (А. Лутошкін), співвіднесення (Х. Лійметс), успіху 

(В. Карановський, О. Газман), творчості (В. Карановський). 
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Суб’єктна основа 

Зовнішня підсистема  Внутрішня підсистема 

Педагоги ДНЗ  Діти старшого дошкільного 

віку (5 – 6-ти років) 
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Функція: 

наукове 

обґрунтування 

економічної 

соціалізації суб’єктів 

освітнього процесу в 

ДНЗ 

Соціальне 

замовлення: 

становлення 

економічно 

соціалізованої 

особистості 

Стандарт 

дошкільної 

освіти: 

Базовий 

компонент 

дошкільної освіти 

 

Нормативно-

правова база 

дошкільників 

економічної 

освіти 

Закон про 

дошкільну освіту 

Методологічні 

підходи:  

системний; 

особистісний; 

компетентнісний 

 

Основні ідеї 

концепції 

стратегії 

становлення Я-

економічного  

Принципи 

реалізації: 

1) цілісності і 

системності-

комплексності; 

2) єдності, 

взаємодії 

зовнішньої і 

внутрішньої 

підсистем; 

3) інтеграції змісту, 

засобів, форм і 

методів 

Н
о
р

м
а

т
и

в
н

и
й
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о
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Функція:  

нормативне 

забезпечення 

первинної 

економічної 

соціалізації 

особистості 

Мета:  

ефективне 

становлення 

економічної 

освіченості 

суб’єктів 

освітнього 

процесу 

Завдання Зміст:  

авторська освітня програма  

„Економіка для дошкільників” 

Критерії і 

показники, рівні 

сформованості 

економічної 

культури,  

динаміки ціннісних 

орієнтацій і Я-

конструкту 

особистості 

Педагоги Діти Педагоги Діти 

Формування 

готовності до 

здійснення діяльності 

з економічної 

соціалізації дітей 

Формування: 

1) ціннісних 

орієнтацій; 

2) Я-

економічного 

Авторські програми Додаткові 

авторські 

програми 

педагогів 

 

 

Мета: формування у дітей 5 – 6-ти років уявлень про елементарні економічні поняття 

та розвиток інтересу до економічних процесів 
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Функція: 

організаційно-

методичне 

забезпечення 

первинної 

економічної 

соціалізації 

особистості 

Суб’єкти: 

педагоги, 

діти 5 – 6-

річного віку 

Соціально-

педагогічні умови: 

– створення предметно-

розвивального-

середовища, 

зорієнтованого на 

формування Я-

економічного у дітей 

5 – 6-ти років; 

– консолідація зусиль 

соціальних педагогів, 

вихователів та батьків 

щодо оптимізації змін 

ціннісних орієнтацій 

особистості дитини 5 –

 6-річного віку; 

– використання гри 

економічної 

спрямованості як 

провідного засобу 

формування Я-

економічного в дітей 

5 – 6-ти років в умовах 

ДНЗ 

Методи Форми 

Педагоги, 

дошкільники 

Педагоги Діти 

Методи формування 

ціннісних 

орієнтацій, Я-

економічного; 

методи, що 

сприяють розвитку 

емоційно-

ціннісного 

ставлення до 

економічного 

досвіду;  

методи дієво-

практичного 

стимулювання 

Навчальні Поза-

навчальні 

Заняття Спільна 

діяльність 

Самостійна 

діяльність 

Оглядово-

методичні 

лекції, 

конферен- 

ції, 

дискусії, 

презента-

ції, бінарні 

семінари, 

захист 

проектів, 

„жива 

газета” 

тощо 

Відвідуван-

ня 

економічних 

центрів і 

установ, 

навчальних 

закладів 

управління 

освітою та 

ін.; де 

монстра-ція 

майстер-

класу тощо  

Заняття з 

програ-

ми 

еконо-

мічного 

розвит-

ку 

Пізнваль 

но-продук-

тивна ігрова 

діяльність 

Дидактичні 

ігри 

економічного 

спрямування; 

продуктив-на 

господар-

сько-побу-

това 

діяльність;  

сюжетно-

рольова гра 
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Функція: 

реалізація моделі і її оцінка 

 

 

 

 

 

Пакет діагностичних 

методик для педагогів. 

Для дітей: бесіди, 

спостереження, тести 

(стандартизовані і 

авторські), творчі 

завдання, аналіз 

результатів 

продуктивних видів 

діяльності 

Рівні Я-економічного: 

високий, середній, низький 

Результат: 

перехід суб’єкта 

соціалізаційного 

процесу на більш 

високий і якісно-

відмінний рівень 

економічної 

соціалізованості 

Аналітико-

корекційний 

інструментарій: 

методи 

математичної 

обробки, аналіз, 

порівняння, 

синтез, 

інтерпретація 

Рис. 2.2. Структурно-функційна модель первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років у ДНЗ 
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Ці ситуації дозволяли створити позитивні взаємини експериментатора з 

педагогами експериментальних дошкільних навчальних закладів і спільно з 

педагогами окреслити шляхи реалізації первинної економічної соціалізації 

дошкільників. Як засвідчив експеримент, найбільш ефективним методом 

використання різноманітних форм економічної підготовки є рефлексивний 

(аналіз кожним суб’єктом власного досвіду з позицій мети, завдань, змісту, 

принципів і засобів організації економічної освіти дітей). 

Зміст навчально-розвивальних семінарів і лекцій-презентацій складали 

дві групи питань: 1) питання, пов’язані з підвищенням економічної 

компетентності в галузі концептуально-теоретичних засад економічної 

освіти; 2) питання, пов’язані з розробкою педагогічної стратегії первинної 

економічної соціалізації дітей в умовах реалізації національно-регіонального 

компонента змісту дошкільної освіти. Для цього розроблялися відповідні 

експериментальні локальні програми. Наведемо приклад однієї з таких 

програм, яку в схематичному вигляді подано в таблиці 2.5. 

Підкреслимо, що навчально-розвивальні семінари-практикуми 

органічно поєднувалися з лекціями, які мали тематичну спрямованість 

залежно від змісту семінару. Лекції проводилися один раз на місяць, 

супроводжувалися тематичною виставкою літератури, презентацією 

художньої літератури з економічним змістом, ярмарком дидактичних ігор 

економічного змісту, іграшок, які відображають ресурси й результати праці 

(лялька-пекар – хліб, шофер-машина) та інших методичних матеріалів з 

проблеми. У процесі лекцій організовувалися лінії-дискусії з питань 

формування Я-економічного особистості дитини впродовж її соціалізації. 

Особливо активно обговорювалися такі питання, як: „Чи можна говорити про 

економічну освіченість дитини”, „Чи є старший дошкільний вік сензитивним 

для економічної соціалізації”, „Чи є дитина суб’єктом чи об’єктом 

економічної соціалізації”, „Яка роль педагога в первинній економічній 

соціалізації особистості дошкільника”. 
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Таблиця 2.5 

Тематичний план лекцій-презентацій для педагогів  

дошкільного навчального закладу 

Мета лекцій Завдання лекцій Тематика  Форми проведення Кількість 

годин 

Підвищення 

економічної 

компетент- 

ності 

педагогів 

1. Розглянути 

сучасні концепції 

економічної 

соціалізації дітей 

дошкільного віку 

Основні концепти 

економічної 

соціалізації дітей 5 – 6-

ти років: „умови –

 вплив”, „чинники –

 механізми – ефекти”, 

економічний сенс  

Лекція-розсуд; 

проблемна лекція; 

дискусія; 

презентація 

прикладів із 

власного досвіду 

 

 

 

 

2 

 2. Узагальнити і 

систематизувати 

знання соціально-

психолого-

педагогічних засад 

економічного 

виховання 

1. Особливості 

економічної 

соціалізації  

2. Психолого-

педагогічний супровід 

економічної 

соціалізації  

3. Основні напрями 

економічної 

соціалізації в 

програмах ДНЗ  

4. Зміст і технології 

економічної 

соціалізації дітей 

Лекція-розсуд, 

проблемна лекція, 

дискусія, 

психологічний 

тренінг, робота за 

алгоритмом із 

сучасними 

освітніми 

програмами, 

презентація 

варіативних 

програм 

економічного 

виховання дітей у 

ДНЗ 

 

 

 

 

 

 

2 

 3. Розвивати 

потребу у 

творчому 

використанні 

інформаційного 

матеріалу 

1. Релазіація 

діяльнісно-

особистісного й 

гуманістичного 

підходів-принципів в 

економічній освіті 

дітей 

2. Реалізація змісту 

економічної 

соціалізації 

Круглий стіл 

„конструювання 

освітнього 

середовища ДНЗ, 

зорієнтованого на 

ефективну 

економічну 

соціалізацію”, 

„портфоліо” з 

питань економічної 

соціалізації дітей 

 

 

 

 

 

2 

 

Лекції супроводжувалися активними формами освітньої роботи: творчі 

звіти, відкриті перегляди, конкурси, ситуативні ігри, вирішення педагогічних 

ситуацій, економічних кросвордів та інших аналітичних завдань. Поряд із 

лекціями в експериментальних дошкільних навчальних закладах діяв 

семінар-практикум „Комплексно-тематичне планування роботи за програмою 

„Економіка для дошкільників”. У процесі роботи семінару формувались 
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конкретні вміння створення предметно-розвивального середовища 

дошкільного навчального закладу, який сприяв первинній економічній 

соціалізації дітей, формуванню у них Я-економічного: уміння визначити цілі 

й завдання роботи з дітьми, зміст освітнього середовища; уміння відбирати 

методи і прийоми здійснення особистісно зорієнтованого підходу до дітей 

тощо. Тематика семінарів допомагала педагогам поглибити власні знання з 

економіки, розширити тематику інтегрованих занять із економічної освіти 

дошкільників, апробувати методи економічного інформаційного впливу на 

дитину в процесі запланованих режимних моментів. 

Отже, підвищення рівня економічної освіченості педагогів як основи 

їхньої готовності до здійснення первинної економічної соціалізації дітей в 

умовах дошкільного навчального закладу базувалося на трьох рівнях 

підготовки, в основі характеристик яких лежать знаннєвий, особистісний і 

досвідно-діяльнісний результати. Знаннєвий рівень ґрунтується на 

традиційному визначенні компетентного педагога як обізнаного, що 

усвідомлює важливість досягнення соціально значущих і особистісних цілей. 

У результаті роботи семінарів і лекцій у наших педагогів з’явився інтерес, 

який мав характер ситуативного: „Що цікавого, можна запропонувати 

дітям?”, „Що ще можна спробувати в роботі з дітьми”. Стійкий інтерес 

педагогів до проблеми організації первинної економічної соціалізації дітей 

закріплювався на другому етапі – особистісному, коли набував соціально-

професійної спрямованості. Досягнення цього рівня забезпечували шляхом 

проведення цікавих заходів і конкурсів, логіко-економічних завдань (ребуси, 

кросворди, економічні задачі): „Знавці економіки”, „Хто Крутіший”, 

рольових ігор: „Крамниця”, „Кафе”, „Банк”, „Подорож”. До того ж основні 

форми роботи з педагогами доповнювались консультативними формами, 

метою яких було надання допомоги в розробці й систематизації методичних 

засобів реалізації програм економічної освіти дітей. На досвідно-

діяльнісному рівні в узагальненій формі поставала інформаційно-пізнавальна 

готовність (до виконання, перетворення, планування), емоційно-ціннісна 
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готовність (яка включала усвідомлення важливості і своєчасності первинної 

економічної соціалізації) і досвідно-діяльнісна готовність (яка включала 

набір технік, умінь і навичок організації первинної економічної соціалізації). 

Досягнення результатів на цьому рівні забезпечено шляхом активного 

включення педагогів в організацію власних авторських семінарів і 

проведення майстер-класів. Ініціювалися регулярні відкриті педагогічні 

заходи, конкурси дидактичних матеріалів, дидактичних іграшок, авторських 

додаткових програм і технологій. 

Отже, організовуючи підготовку педагогів до реалізації ними завдань 

формування Я-економічного у вихованців дошкільного навчального закладу, 

ми вважали, що ефективність цієї підготовки значною мірою залежить від 

технології її організації відповідно до наших теоретико-практичних настанов. 

Ми вважали, що „знаннєва” основа є не самоціль у підготовці педагогів, а 

засіб для практичної реалізації мети й завдань, змісту та методів первинної 

економічної соціалізації дошкільників, формування в них Я-економічного. 

Тому теоретичний матеріал логічно поєднувався з практичною апробацією 

первинної економічної соціалізації дітей засобами створення предметно-

розвивального середовища дошкільного навчального закладу, зорієнтованого 

на ефективне становлення Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років. 

Науково-технологічне забезпечення процесу формування Я-

економічного дітей старшого дошкільного віку (внутрішня підсистема) 

включало: збагачення змістовних аспектів середовища дошкільного 

навчального закладу на основі впровадження в освітній процес авторської 

програми „Економіка для дошкільників” (див. додаток Ґ); посилення і 

збагачення предметно-змістовних характеристик середовища дошкільного 

навчального закладу, спрямованого на формування Я-економічного дітей 5 –

 6-ти років 

Програма „Економіка для дошкільників” є проектом соціально-

педагогічної роботи з дітьми 5 – 6-річного віку, яка враховує їхню специфіку 

(актуалізацію гностичних, аксіологічних, креативних, комунікативних 
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потенціалів, що є критеріями результативності освітнього процесу 

дошкільного навчального закладу, планування цільової й вікової ситуації та 

ситуації індивідуального розвитку особистості). У зазначеній програмі 

знання економічного характеру гармонійно вплітаються в зміст програми 

розвитку дітей у дошкільному навчальному закладі. На підставі цієї програми 

створено інтегративний курс для дошкільників. 

Інтегративний курс „Економіка для дошкільників” – це цикл 

тематичних занять, які включають 39 тем: „Бюджетна гра в крамницю”, 

„Один удома”, „День вільного часу”, „Виготовлення товарів для ярмаркового 

продажу”, „Економія ресурсів”, „Моя країна і моя сім’я”, „Доходи сім’ї”, 

„Витрати сім’ї”, „Поточний і перспективний сімейний бюджет”, „Сімейні 

заощадження та їх використання”, „Гроші”, „Фінанси (боргове зобов’язання, 

кредит, договір, розписка і таке інше)” тощо. 

Програмний матеріал кожного заняття сприяє вирішенню завдань 

навчального, розвивального й виховного характеру, що дозволяє 

дошкільнику засвоїти економічні уявлення, певні ролі в природному та 

соціальному просторі. Відповідно метою курсу є розкриття дитині 

навколишнього предметного світу як світу духовних цінностей, як частини 

загальнолюдської культури та в процесі пізнання й навчання відповідних 

форм поведінки. 

Відповідно до інтегрованого курсу економіки педагоги 

експериментальних дошкільних навчальних закладів розробляли конкретні 

авторські програми економічної освіти дошкільників. Засобами подібних 

програм у процесі експерименту вирішувались питання формування в трьох 

основних сферах Я-економічного: 1) у сфері знань дітей про працю; 2) у 

сфері орієнтацій дітей у галузі економічної термінології; 3) у сфері 

економічного мислення. Основою дидактичної технологічної реалізації 

подібних мікропрограм ми вважали „занурення”, що пов’язано з постійним 

спонуканням дітей до дискусії й висловлюванню власної позиції з будь-якого 

питання. 
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Зміст інтегрованого курсу економіки для дітей передбачав наявність 

спеціальних розділів, пов’язаних із включенням економічної проблематики в 

усі форми навчально-виховної роботи в дошкільному навчальному закладі. 

Це насамперед стосувалось вивчення основних математичних уявлень. До 

того ж ми виходили з того факту, що багато економічних уявлень, понять і 

категорій неможливо розглядати поза математикою, тому математичний 

зміст забезпечує інтеграцію процесу навчання основ економічних знань у 

вивченні основ математичних уявлень дітей старшого дошкільного віку. Так, 

методика математичного розвитку дітей дошкільного віку включає методику 

формування в дітей уявлень про міри вартості: знайомство з грошовими 

знаками та одиницями; поведінка дітей до елементарного розуміння 

купівельної сили грошових знаків; знайомство з цінами деяких речей; 

розрізнення, зіставлення, порівняння предметів за ціною, цифрові значення; 

знайомство дітей з утворенням ціни на речі та послуги. У процесі розгляду 

завдань з економіки: „Товарно-грошові відносини”, водночас вирішуються і 

завдання щодо формування математичних уявлень у дітей: розкриття 

двозначності числа – конкретний (безліч грошових знаків) і абстрактний 

(число грошових одиниць); визначення кількісного складу числа не тільки з 

двох, але й з кількох менших чисел (на грошових знаках); навчання рахунка 

до 100 і демонстрація утворення чисел другого десятка (за допомогою 

монет); поглиблення поняття про нуль; розвиток навичок рахунка десятками; 

розкриття математичної залежності між величинами (ціна, кількість, 

вартість); розширення розуміння дій додавання і віднімання; закріплення 

вміння розв’язувати арифметичні задачі. 

Збагачення змістовних аспектів середовища дошкільного навчального 

закладу на основі впровадження в освітній процес інтегрованого курсу 

економічної освіти дошкільників поєднувалося в експерименті з посиленням 

предметно-змістовних характеристик середовища дошкільного навчального 

закладу, спрямованого на формування Я-економічного дошкільників. У 

цьому випадку основним засобом посилення розвивального середовища ми 
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обрали метод М. Монтессорі, який знайшов своє застосування у 

відповідному досвіді діяльності багатьох дошкільних навчальних закладів у 

нас та за кордоном [192]. 

У зазначеному випадку метод М. Монтессорі був спрямований на 

створення повноцінного предметно-розвивального середовища для 

формування в дітей навичок самообслуговування й раціонального 

господарювання, оскільки середовище в педагогіці М. Монтессорі, як відомо, 

включає обладнання простору, максимально наближене до потреб 

господарської самостійності в дітей. За допомогою спеціально 

організованого середовища діти в експериментальних дошкільних 

навчальних закладах навчалися догляду за собою, за середовищем, 

набуваючи в результаті такі якості особистості й суспільно значущої 

економічної поведінки, як цілеспрямованість, самостійність, працьовитість, 

раціональність, заощадливість, порядність, чесність, далекоглядність. З цією 

метою діти брали участь у діяльності, що декларується економічним 

складником статуту дошкільного закладу: прибирати групу, приводити в 

порядок роздатковий матеріал, накривати на стіл тощо. Отже, йдеться про 

функціонування в експериментальних групах дошкільних навчальних 

закладів економічних зон, які складаються з ігрової зони (С/р ігри: 

„Крамниця”, „Супермаркет”, „Ярмарок”, „Банк”, „Кафе”, „Аукціон” тощо), 

інтелектуальної зони (книжки, фотографії, картки, настільно-друковані та 

дидактичні ігри економічного змісту) та зони самообслуговування (де дитина 

навчається, доглядає і стежить за собою та своїми речами, за речами, які 

належать іншим, за речами дошкільного навчального закладу). 

У нашому експерименті посилення і збагачення освітнього й 

предметно-розвивального середовища дошкільного навчального закладу 

здійснювалося також на основі формування культури природокористування 

як частини Я-економічного та етнокультури, як „ідеологічного” стрижня 

економічної соціалізованості особистості. 
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Формуючи культуру природокористування в дітей 5 – 6-ти років, ми 

насамперед ураховували таке. По перше, формування культури 

природокористування є проблемою економічної освіти в дошкільному 

навчальному закладі. Зазначене положення випливає з екологічної 

зумовленості економіки, оскільки у відносини суспільства з природним 

оточенням залучені всі структури й функції економіки – виробництво, 

розподіл, споживання й обмін. У зв’язку з цим необхідною умовою й 

водночас головним складником екологічного розвитку є екологізація 

економіки, яка по суті означає екологізацію всього соціально-економічного 

розвитку суспільства. Головними додатками екологізації економіки є: 

підпорядкування експлуатації ресурсів і економіки виробництва екологічним 

обмеженням і принципам збалансованого природокористування, суттєве 

розширення й уточнення системи платності природокористування; відмова 

від витратного підходу до охорони навколишнього середовища і включення 

природоохоронних функцій безпосередньо в економіку виробництва, перехід 

виробництва до стратегії якісного зростання на підставі технологічного 

переозброєння під еколого-економічним контролем; зміна й еколого-

економічна орієнтація структури потреб і стандартів добробуту. 

Отже, у межах феномену екологізації економіки можна говорити про 

інтеграцію економічної й екологічної культур як про своєрідну еколого-

економічну культуру, розуміючи під нею сукупність соціальних цінностей і 

норм, які є регуляторами еколого-економічної поведінки людей і виконують 

роль соціальної пам’яті суспільства економічного розвитку. 

По друге, культура природокористування формується на достатньому 

рівні тільки в процесі відповідної діяльності. Перша обставина визначила 

актуалізацію в нашій дослідно-експериментальній роботі програм дошкільної 

освіти, у яких відображений аспект культури природокористування: Базова 

програма розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі” [19], „Дитина в 

дошкільні роки” [75], „Природа і рух” [29], „Світ навколо нас” та ін. Друга 

обставина зажадала від нас організації екологічної діяльності дітей. Діти 
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експериментальних груп у дошкільному навчальному закладі брали участь у 

проведенні „хвилин доброти”, „занять екологічного мислення”. Спільно з 

батьками організовувалися екологічні тропи, еколого-психологічні тренінги 

та інші природоохоронні акції й проекти. 

Отже, реалізація умови створення предметно-розвивального 

середовища дошкільного навчального закладу, зорієнтованої на становлення 

Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років, здійснювалася шляхом внесення 

програмно-методичного забезпечення зазначеного процесу суб’єктів 

освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі через: посилення 

організаційно-змістовного боку економічної освіти педагогів; збагачення 

змістовних аспектів середовища дошкільного навчального закладу на основі 

впровадження в освітній процес інтегрованого курсу „Економіка для 

дошкільників”; посилення і збагачення предметно-змістовних характеристик 

середовища дошкільного навчального закладу, спрямованої на формування 

Я-економічного, засобами педагогіки М. Монтессорі [192], технології 

формування культури природокористування та природозбереження. 

Реалізація наступної умови – консолідація зусиль соціальних педагогів, 

вихователів та батьків щодо оптимізації змін ціннісних орієнтацій 

особистості дитини 5 – 6-річного віку – здійснювалася також відповідно до 

моделі первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років. До того ж у 

зазначеному напрямі первинна економічна соціалізація розгортається як 

безперервний динамічний процес економіко-психологічного розвитку 

особистості, що відбувається як активний внутрішньомотивований процес 

прийняття особистістю умов її існування в певних соціально-економічних 

ситуаціях, можливість використання інтеріоризованих економічних 

цінностей суспільства (О. Сєрбова) [262]. 

Як інструмент реалізації цієї умови нами обрана модель системи 

взаємодії дошкільного навчального закладу (соціального педагога, 

вихователів та адміністрації) з родиною, склад якої утворюють: цільовий 
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компонент, концептуальний складник, принцип відкритості, змістовна 

взаємодія: блоки, форми, результативний компонент. 

Охарактеризуємо визначені компоненти моделі. Метою консолідації 

зусиль взаємодії дошкільного навчального закладу з родиною є активізація 

економіко-психологічного розвитку особистості дошкільника на основі 

сприяння в інтеріоризації економічних цінностей суспільства. 

В основі концепції взаємодії родини і дошкільного навчального закладу 

покладено ідею про те, що за ефективну первинну соціалізацію дітей несуть 

відповідальність батьки, а всі інші соціальні інститути покликані допомагати 

їм у цьому (А. Козлова) [127]. 

Визнання пріоритету родинного виховання над суспільним потребує 

відповідних відносин родини і дошкільних навчальних закладів, що 

знаходить своє відображення в понятті „співробітництво” як спілкування „на 

рівних”, де нікому не належить привілей „бути першою скрипкою в 

оркестрі”. Через призму категорії співробітництва розглядається і поняття 

консолідація взаємодії в системі „родина – дошкільний навчальний заклад”, 

де головним моментом є співробітництво з проблем економічного розвитку, 

економічного виховання й економічної соціалізації дітей (А. Шатова) [314].  

Основою нашої концепції співробітництва родини й дошкільного 

навчального закладу є принцип відкритості дошкільного навчального закладу 

як соціального інституту. Ми розглядаємо відкритість дошкільного 

навчального закладу услід за більшістю досліджень у цій галузі (Н. Грама, 

Р. Жадан, С. Козлова, К. Крутій, Е. Курак, А. Шатова та ін.) як „відкритість 

назовні” і „відкритість усередину” [65; 90; 127; 149; 152; 314]. 

„Відкритість дошкільного навчального закладу назовні” означає, що 

дошкільний навчальний заклад відкритий впливам мікросоціуму, свого 

мікрорайону й готовий співпрацювати з розташованими на його території 

соціальними інститутами й закладами (С. Козлова) [127].  

Зміст роботи експериментальних груп дошкільних навчальних закладів 

відповідно до специфіки первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти 
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років був достатньо різноманітним, а її безсумнівна цінність полягала в 

зміцненні зв’язків з родиною, розширені соціально-економічного досвіду 

дітей, ініціюванні активності і творчості соціальних педагогів і вихователів 

дошкільного навчального закладу, що також позитивно впливало на 

взаємодію батьків і педагогів дошкільного навчального закладу. 

„Відкритість дошкільного навчального закладу всередину” в нашому 

експерименті забезпечено за рахунок : 1) залучення батьків до освітнього 

процесу дошкільного навчального закладу; 2) створення умов, за яких у всіх 

суб’єктів освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (дітей, 

батьків, педагогів) виникала особиста готовність відкрити себе в будь-якій 

діяльності; 3) демонстрації відкритості насамперед з боку педагога; 

4) гуманізації й диференціації всіх сторін педагогічного процесу в 

дошкільному навчальному закладі; 5) побудови внутрішньосистемних 

відносин у дошкільному навчальному закладі на підставі психології довіри; 

6) вільного доступу батьків до освітнього закладу, спостереження за власною 

дитиною в реальному педагогічному процесі; 7) проведення лінії впливу на 

родину через дитину; 8) відкритості форм співробітництва дошкільного 

навчального закладу з родиною; 9) використання принципу єдності 

соціалізованого впливу з боку батьків, педагогів, соціальних педагогів і 

психологів та інших учасників педагогічного процесу в дошкільному 

навчальному закладі засобами координування зусиль причетних до 

соціалізації людей, служб, організацій і соціальних інститутів.  

Цільовий компонент, концептуальний складник та принцип відкритості 

консолідації зусиль родини й дошкільного навчального закладу визначений у 

нашому експерименті відповідно до характеру їх змісту. Ці зусилля були 

спрямовані на створення єдиного простору „родина – дошкільний 

навчальний заклад”, де всі його суб’єкти виробляють і дотримуються чіткої 

стратегії взаємодії, постановки мети, спрямованої на вирішення загальних і 

конкретних проблем успішної соціалізації (зокрема й економічної) 

особистості дошкільника. В основу консолідації зусиль педагога з родиною 
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вихованця дошкільного навчального закладу у створенні єдиного 

соціалізованого простору щодо оптимізації змін ціннісних орієнтацій 

особистості дитини 5 – 6-річного віку покладено такі принципи:  

1. Наступність та узгодженість спільних дій. На думку 

В. Сухомлинського, головним мотивом взаємодії батьків і педагогів є саме 

те, що ввійшло в їхній розум і серце із навколишнього світу. Тут видатний 

педагог мав на увазі той факт, що єдиний простір „родина – дошкільний 

навчальний заклад” заснований на взаєморозумінні родини й освітньої 

установи, яке може відбуватися лише за наявності узгодженості 

соціалізованих цілей і завдань, позицій обох сторін, збудованих за 

принципом єдності, поваги й вимог до дитини, розподілу обов’язків і 

відповідальності. 

2. Принцип гуманного підходу до вибудовування відносин родини й 

дошкільного навчального закладу, який характеризується якостями 

гуманності, толерантності, уважного й доброзичливого ставлення до всіх 

учасників взаємодії.  

Принцип аксіологічності передбачає, що гуманний підхід буде діяти 

тільки в тому випадку, якщо проголошені цінності перетворюються на 

цінності, що об’єднують соціально-культурний досвід усіх учасників єдиного 

педагогічного простору. 

3. Ефективність цілеспрямованості форм консолідації зусиль педагогів 

і батьків. Поведінка дітей у родині й поза нею дещо відрізняться, оскільки 

залежить від безлічі чинників (батьківської й людської культури, традицій 

родини, її складу, батьківсько-дитячих стосунків, соціального стану, 

освітнього фонду тощо), які впливають на характер вибудовування 

ефективної системи взаємодії з батьками. У нашому експерименті 

ефективність вибору форм консолідації зусиль визначалася відповідно до 

важливості проблеми сторін взаємодії з подальшим залученням усіх до 

пошуку прийняття шляхів їх вирішення.  
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4. Принцип соціально-педагогічного партнерства. Процес 

інтеріоризації особистісно-соціалізованих, економічних і духовно-моральних 

цінностей реалізуються за допомогою соціальних механізмів, пов’язаних із 

соціальними інститутами суспільства, забезпечуючи досягнення відповідних 

цілей. У зв’язку з цим процес консолідації зусиль соціальних педагогів, 

вихователів та батьків щодо оптимізації змін ціннісних орієнтацій 

особистості дитини 5 – 6-річного віку ми здійснювали на основі соціально-

педагогічного простору – особливого виду спільної діяльності між 

суб’єктами освітнього процесу, що характеризується довірою, загальними 

цілями й цінностями, добровільністю й тривалістю відносин, а також 

визнанням взаємної відповідальності сторін за результат їхньої співпраці й 

розвитку. Реалізацію принципу соціально-педагогічного партнерства 

здійснено на трьох рівнях: 1) як партнерство всередині окремого 

педагогічного колективу дошкільного навчального закладу; 2) як партнерство 

всередині системи дошкільної освіти; 3) як партнерство з іншими 

соціальними інститутами (від органів і представників влади до представників 

бізнес-середовища і закладів додаткової й професійної освіти). 

У процесі дослідно-експериментальної роботи консолідації зусиль 

соціальних педагогів, вихователів та батьків щодо оптимізації змін ціннісних 

орієнтацій особистості дитини 5 – 6-річного віку реалізовано в межах 

основних напрямів взаємодії: інформаційно-аналітичного, практичного й 

контрольно-оцінного. 

Інформаційно-аналітичний напрям припускав збір і аналіз даних щодо 

батьків і дітей, вивчення родини, їхніх труднощів і запитів, а також вияв 

готовності родини відповісти на запити дошкільного навчального закладу; 

збір і аналіз даних щодо зовнішнього соціального середовища на предмет її 

соціалізованих можливостей. Спільні зусилля педагогів і батьків у межах 

інформаційно-аналітичного напряму запроваджувалися двома 

взаємопов’язаними шляхами: 1) просвіта батьків, передача їм необхідної 

інформації, висвітлення актуальних питань (лекції, індивідуальне і групове 
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консультування, інформаційні листи, газети, бібліотека для батьків, 

відеотека, буклети та флаєри тощо); 2) організація продуктивного 

спілкування всіх учасників педагогічного процесу (обмін думками, ідеями, 

почуттями, переживаннями тощо) з допомогою планування й проведення 

таких заходів, які включать батьків і дітей у загальну суспільно корисну 

справу. Практичний напрям роботи спрямовано на вирішення конкретних 

завдань, пов’язаних з проблемами соціалізації дітей узагалі та власне 

первинної економічної соціалізації, надання їм допомоги в інтеріоризації 

економічних цінностей. Форми й методи роботи, що були використані за цим 

напрямом, залежали від інформації, отриманої в процесі аналізу ситуації в 

межах інформаційно-аналітичного напряму. Контрольно-оцінний напрям 

призначено для аналізу ефективності роботи дошкільного навчального 

закладу (опитування, оцінні листи, експрес-діагностика, самоаналіз 

педагогів, тривале спостереження, облік активності батьків і дітей тощо). 

У процесі формувального експерименту відпрацьовувалися такі 

традиційні форми взаємодії дошкільного навчального закладу з родиною для 

консолідації зусиль щодо оптимізації змін ціннісних орієнтацій 

дошкільників, як: день відкритих дверей (знайомство батьків із дошкільним 

навчальним закладом, його традиціями, правилами, особливостями 

розвивально-виховної роботи; екскурсія освітньою установою з 

відвідуванням групи, де виховуються діти батьків, які прийшли; 

демонстрація результатів колективних справ, індивідуальної праці дітей 

тощо); систематичні бесіди й консультації з батьками (кваліфіковане 

повідомлення фахівців з наступним обговоренням); тематичні ситуаційні 

практичні заняття (наприклад, „Як вчити дітей розпоряджатися 

кишеньковими грошима”); семінари-практикуми (з метою навчання батьків 

способів і прийомів економічного виховання); батьківські збори з 

постановкою проблем формування ціннісних орієнтацій особистості дитини 

із запрошенням відповідних фахівців; батьківські конференції (основна мета 

– обмін досвідом економічного виховання й формування ціннісних 
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орієнтацій дітей в економічному середовищі); сімейні клуби (об’єднання 

родин на основі загальної проблеми для спільного її вирішення); бібліотека 

спеціальної літератури та ігор; „Батьківська мобільна пошта”; „Економічний 

гурток”. 

У межах дослідно-експериментальної роботи педагоги дошкільного 

навчального закладу прагнули до оволодіння новими формами, технологіями 

й методами інтерактивної взаємодії. Так, зокрема, педагогічні колективи 

широко використовували таку перспективну, на наш погляд, форму 

консолідації зусиль взаємодії, як форму проектних моделей:  

– „Банк ідей”, який націлено на формування накопичувального центру 

соціально-педагогічних ідей у галузі первинної економічної соціалізації, їх 

обробці та застосуванні в практиці не тільки експериментальних дошкільних 

навчальних закладів, але й соціально-педагогічних працівників регіону; 

– „Педагогічний портфель”, спрямований на систематизацію 

досягнутих результатів і поширення досвіду в соціумі, а також на 

підвищення іміджу дошкільного навчального закладу; 

– „Ефективний старт” – модель здійснення модульного принципу 

соціалізованого процесу у взаємодії всіх його суб’єктів (насамперед батьків і 

педагогів) відповідності плану розвитку інституту дошкільних навчальних 

закладів (зазначена модель напряму взаємопов’язана з такими проектними 

моделями, як „Банк ідей”, „Педагогічний портфель”, „Дитячий садок 

майбутнього”); 

– „Економічна дитяча академія” – модель здійснення економічної 

освіти і виховання за відповідними програмами;  

– „Модель творчих проектів взаємодії” – інноваційні проекти творчої 

взаємодії дорослих і дітей („Економічна мозаїка”, „Формування економічних 

ціннісних орієнтацій дітей і батьків” тощо); 

– „Інформаційний довідник” – систематизація цільових матеріалів 

досягнень педагогічної й дитячої діяльності, узагальнення досвіду роботи з 

соціально-економічними інститутами в мікрорайоні, регіоні, державі; 
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– „Експозиційні профільні виставки” типу „Досягнення дошкільної 

освіти в галузі первинної економічної соціалізації дітей”; 

– проекти конструювання предметно-розвивального й освітньо-

виховного середовища дошкільного навчального закладу для первинної 

економічної соціалізації дітей; 

– гуртки та студії практико-пізнавального центру „Школа економічних 

наук”; 

– інтерактивні технології спілкування та просвіти батьків і педагогів 

(інформаційні студії, відеостудії, комп’ютерні студії типу „Економіка-

інформ”); 

– презентації на різних заходах локального й загального характеру з 

використанням електронних освітніх ресурсів; 

– технології моделювання вирішення завдань економічного розвитку 

особистості дошкільника в межах соціально-економічного проекту 

„Формування соціально-економічних ціннісних орієнтацій дітей і батьків”; 

– авторські програми педагогів експериментальних дошкільних 

закладів („Мозаїка економічної креативності” – організація спільної 

діяльності з дітьми, батьками, педагогами із формування економічних 

здібностей, „Еколого-економічна вітальня” – розвиток партнерських 

відносин дітей, батьків, педагогів, соціальних партнерів і працівників із 

формування еколого-економічних ціннісних орієнтацій, „Конкурс юних 

економістів” тощо); 

– „Коучинг” (від тренувати, наставляти, надихати) – розвивальне 

консультування у вигляді взаємовідвідувань, спрямоване на особистісну 

підтримку професійної діяльності на основі інтерактивного спілкування, 

дискусії у формі питання – відповідь, де педагог або батько не отримує порад 

і рекомендацій, а тільки відповідає на питання, які йому ставить консультант, 

і сам знаходить резерви та шляхи для вирішення власних проблем; 

– „Календар основних спільних заходів” (основні спільні заходи 

дошкільного навчального закладу й родини, спрямовані на виховання у 
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співпраці: „Спільні суботники батьків і дітей”, „Зробимо наш садочок 

чарівнішим”); 

– поетапне вибудовування соціально-педагогічних партнерських 

відносин: 1) знайомство (визначення загальних цілей, загальних цінностей і 

ресурсної бази сторін, щоб уникнути претензій з боку батьків до змісту 

соціалізованої складової розвитку їх дітей); 2) визначення взаємної 

корисності учасників (вивчення матеріально-психічних, ціннісно-

мотиваційних і ексклюзивних можливостей – ресурсів сторін); 3) моніторинг 

батьківських запитів і резервів-ресурсів та власний „ціннісний аудит” 

(обговорення, фіксація й оприлюднення пріоритетів партнерів); 4) спільна 

діяльність (проектування конкретних програм спільної роботи на принципах 

„загального внеску”, довіри, підтримки і взаємопідтримки та продуктивності; 

реалізація проектів; зворотний зв’язок і відкритість каналів комунікації); 

5) власне партнерство (протікання спільної діяльності із дотриманням 

необхідних умов добровільності, довгостроковості і взаємної 

відповідальності). 

Результативний компонент консолідації зусиль взаємодії припускав у 

нашому експерименті наявність позитивної динаміки змін усієї системи 

ціннісних орієнтацій особистості дитини 5 – 6-річного віку (соціально-

економічних, морально-трудових, екологічних тощо) і на цій основі 

сформованість у дітей власне економічних цінностей. Термін „власне 

економічні цінності дошкільників” умовний, оскільки, як було 

продемонстровано вище, цінності економічного змісту в дошкільників, 

відносно до розвитку системи особистісних цінностей починає в цьому віці 

тільки складатися, а зрілі форми систем особистісних цінностей як 

стабільних (стійких у часі) і відрефлексованих утворень з’являються в ранній 

юності (приблизно до 14 – 15-річного віку) (Л. Кіреєва) [123]. Додаючи, 

приймаємо до уваги ідею О. Леонтьєва щодо періоду „первинного 

фактичного складу особистості” [175], що дошкільний вік – цей віковий 

ступінь може бути розглянутий як фаза життєвого циклу суб’єкта, де 



 166 

особистісні цінності починають набувати таких рис, які мають значення для 

особистості. Ураховуючи все викладене вище, під власне економічними 

цінностями особистості дитини 5 – 6-річного віку ми розуміємо економічно 

значущі її якості, а саме: діловитість, відповідальність, ініціативність, 

творчий підхід до справи, морально-ціннісна економічна поведінка, що 

пов’язана з такими якостями особистості дитини, як ощадливість, 

економність, раціональність, розважливість і водночас порядність. 

Формування саме цих якостей ми пов’язували із становленням ціннісних 

орієнтацій, із позитивною динамікою їхнього розвитку в процесі первинної 

економічної соціалізації старших дошкільників в умовах взаємодії родини й 

дошкільного навчального закладу. У процесі експерименту ми враховували 

ту обставину, що механізм формування економічних цінностей (ціннісних 

орієнтацій) у дітей 5 – 6-річного віку передбачав усвідомлене уявлення про 

сутність якості, її необхідності, переваги в оволодінні нею, бажання 

оволодіти якістю. З появою бажання оволодіти якістю в дитини з’являється і 

певне ставлення до такої якості на рівні соціального почуття – почуття 

поваги. Сформованість знань і почуттів викликає потребу в практичній 

реалізації економічної якості в діяльності й поведінці. Найбільш ефективно ці 

якості засвоюються в процесі соціально-педагогічної взаємодії родини й 

дошкільного навчального закладу як основних інститутів соціалізації 

дошкільників, із урахуванням чинника активності власне дошкільника в 

цьому процесі.  

Отже, реалізація умови консолідації зусиль соціальних педагогів, 

вихователів та батьків щодо оптимізації змін ціннісних орієнтацій 

особистості дитини 5 – 6-річного віку під впливом ранньої економічної 

соціалізації здійснювалася на основі структурно-функційної моделі системи 

взаємодії дошкільного навчального закладу з родиною (цільовий компонент, 

концептуальний складник, основоположний принцип відкритості, зміст 

взаємодії, блоки взаємодії, результативний компонент) засобами відповідних 

проектних моделей дошкільної освіти. 
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Упровадження третьої умови ефективної первинної економічної 

соціалізації дітей у дошкільному навчальному закладі – використання гри 

економічної спрямованості як провідного засобу формування Я-економічного 

в дітей 5 – 6-ти років в умовах дошкільного навчального закладу – 

здійснювалося на основі концептуальної моделі авторської проектної 

програми „Комплексне використання гри в просторі первинної економічної 

соціалізації дошкільного навчального закладу для формування Я-

економічного у старших дошкільників” (у подальшому Програма). 

Концептами нашої Програми є такі: 1) „простір первинної економічної 

соціалізації дошкільного навчального закладу”; 2) „первинна економічна 

соціалізація у формах субкультури (у формі гри)”; 3) „становлення Я-

економічного дошкільників”. 

Термін „простір первинної економічної соціалізації дошкільного 

навчального закладу” в нашій експериментальній Програмі відображає її 

відповідність проектному спрямуванню в педагогіці, відповідно до якого 

основна функція освіти, зокрема й дошкільної, у суспільстві полягає в 

забезпеченні трансляції культури – з одного боку, і процесів соціалізації 

молодого покоління – з іншого (Л. Амірова, О. Аміров, А. Рижанова) 

[10; 242]. Відповідно до цього ми вважаємо, що термін „простір економічної 

соціалізації в дошкільному навчальному закладі” об’єднує дві основоположні 

ідеї – ідею соціально-культурологічного простору та ідею економічної освіти. 

Простір економічної соціалізації становить форму існування економічної 

трансляції соціально-економічного досвіду від покоління до покоління на 

рівні, що перевищує природний; він неможливий без спеціально 

організованих процесів економічного навчання й економічного виховання; це 

природоподібний, заснований на природних прагненнях у задоволенні 

економічно-пізнавальних потреб процес – такий, що ідентифікований 

спеціальними впливами на суб’єкти простору. Простір первинної 

економічної соціалізації дошкільного навчального закладу припускає 

присутність, „включенність” його суб’єктів (насамперед дітей) для зміни й 
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удосконалення Я-економічного. В основі декларованого нами простору 

лежить діяльність, яка не продукує нову соціальну-економічну інформацію, а 

діяльність, яка переносить соціально-економічну інформацію від людини до 

людини, від суспільства до суспільства. Головна мета цієї діяльності – 

первинна економічна соціалізація особистості, що здатна реалізовувати 

творчий потенціал у динамічних, з високим ступенем невизначеності 

соціально-економічних умовах – і у власних життєвих інтересах, і в інтересах 

суспільства, з високих морально-економічних позицій. 

Культурологічний складник простору первинної економічної 

соціалізації дошкільного навчального закладу висуває низку обов’язкових 

вимог до формування Я-економічного особистості дитини 5 – 6-річного віку, 

які детерміновані самою сутністю соціокультурного розвитку. До того ж ми 

дотримуємося такої думки, що соціокультурний розвиток водночас є 

процесом становлення індивідуальності й суб’єктності дитини. У процесі 

первинної економічної соціалізації, зорієнтованої на культуру, її 

соціокультурні зразки постають як особлива детермінанта розвитку, як міра, 

у ставленні до якої відбувається самовизначення (необов’язково 

усвідомлене). Вибір такої міри, переживання її як власної і є те, що ми 

називаємо совістю, а в нашому випадку – „економічною совістю”. Совість 

має становити основу Я-економічного особистості сучасної людини, 

особливо в умовах соціально-економічної нестабільності. У процесі 

реалізації розробленої нами Програми процес її впровадження був 

організований так, щоб він міг актуалізувати вибір цієї міри нашими 

дошкільниками. До того ж ми керувалися такими принципами:  

– дитині має бути представлений горизонт морально-економічних 

цінностей, з чим можна співвідносити свої хвилювання, дії, вчинки; 

– цінності мають бути представлені дітям у тих формах і тими 

засобами, які відповідають специфіці дитячої субкультури й можуть бути 

сприйняті дітьми; 
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– організовувати діяльність і спілкування дітей так, щоб соціокультурні 

морально-економічні зразки не були відчужені від реального життя дитини й 

слугували дійсними орієнтирами (міри), до яких вона звертається, вони 

мають бути органічно включені в її діяльність, не нав’язані як щось зовнішнє, 

як норма, потреба; а мають бути пережиті дитиною; 

– економічний соціокультурний розвиток має бути інтегрований з 

інтелектуальним, емоційним і вольовим розвитком, а також містити знання, 

уміння й навички як засоби соціокультурно зорієнтованої поведінки дітей; 

– економічний розвиток як розвиток соціокультурний має відбуватися в 

контексті того типу культури, до якого належить дитина за народженням і 

сімейним станом, оскільки невиправдана ломка етнонаціональних ціннісних 

підстав, засвоєних у ранньому дитинстві, може стати в подальшому 

причиною маргінального типу розвитку; 

– соціокультурно зорієнтована економічна освіта має бути зорієнтована 

одночасно на розвиток суб’єктності та індивідуальності дитини, оскільки 

допускає „сходження” в культуру кожного учасника (партнера) взаємодії на 

основі актуалізації власного шляху розвитку. 

Розв’язання визначених завдань досягається в умовах організації 

первинної економічної соціалізації дітей у формах субкультури, тобто у 

формах гри. Цим і зумовлений другий концепт Програми, умовно 

сформований нами як „первинна економічна соціалізація у формах 

субкультури (у формах гри)”. 

Відповідно до зазначеного концепту в процесі реалізації Програми 

враховувалися такі критерії дитячої субкультури, як: 1) особливість системи 

діяльностей, у яку включена дитина (типологія діяльностей, галузь 

життєдіяльності дитини); 2) специфічність видів, форм, засобів спілкування, 

що переважають у системі комунікацій; 3) особливість системи або 

композиції цінностей, з якими дитина співвідносить свої вчинки, думки, 

переживання; 4) специфічність сприймання світу і мислення, уявлень дітей 

щодо устрою світу (Л. Варяниця, Н. Гавриш) [43; 50]. 
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Щодо першого критерію, який характеризує дитячу субкультуру, ми 

прийняли за основу положення, де в основі дошкільної субкультури лежить 

сюжетно-рольова гра, яка через своє дворівневе будування, принципу 

ненормативність і вільну організацію відкриває дитині можливість пошуку й 

апробації власних можливостей, актуалізації своїх переваг у 

найрізноманітніших галузях життя. Уявна ситуація дозволяє втілювати в 

ігровій реальності те, що не вирішено для дитини в реальному світі, зокрема 

й можливість бути собою; водночас гра організує і спрямовує активність 

дитини, робить її поведінку доречною, відповідною змісту гри й тієї ігрової 

ролі, яку вона виконує. Щодо специфіки спілкування, то ми вважали, що 

дошкільній субкультурі властиві такі її якості, як спонтанність, інтимність, 

невідчужуваність. Така вільноорганізована діяльність, як сюжетно-рольова 

гра, потребує від дітей близького спілкування й дивовижним чином містить 

великий потенціал свободи і творчості в саморозвитку щодо актуалізації 

суб’єктності й індивідуальності, водночас задає соціокультурний і 

соціалізований контекст цього розвитку, тобто зумовлює можливість 

становлення адекватно віку індивідуальності дитини, форми духовності. 

Дитяча субкультура специфічна також у галузі системи цінностей. Якщо для 

дорослого дитина в освіті постає в системі рольових відносин як функція 

(вихованець), то дитина більш схильна вступати у відносини не рольові, не 

формальні, не „ввічливості” (зокрема й із дорослими), а інтимні і спонтанні, 

близькі відносини, до то ж, якщо такі відносини неможливі, то дитина 

намагається їх уникнути. Це зумовлено тим, що діти більш безпосередньо і 

водночас інтимно пов’язані з системою базових цінностей (добро, правда, 

краса, істина). Потребу дітей у такій системі цінностей психологи 

визначають як духовне бачення, а самі цінності представлені в дитячій 

субкультурі у формі образів, символів, метафор, а не понять. Це, можливо, 

багато в чому пояснює особливості дитячої картини світу й дитячого 

мислення. Дитяча субкультура за своїм типом належить до неписемної, тобто 

гомологічної архаїчної культури. Засобом мислення і створення картини 
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світу в такій культурі є світ, за допомогою якого долається високий ступінь 

невизначеності, що характерно для відносин архаїчної людини з природою й 

соціумом. Світ дитини подібний світу архаїчної людини. Через свою 

незалежність, непередбачуваність світ потребує від неї особливих відносин з 

ним, відносин спілкування, заснованих на ритуалі, обряді, символі в просторі 

сюжетно-рольової гри (Л. Большунова) [35]. До того ж у нашому 

експерименті ми намагалися слідувати виключно точному зауваженню 

П. Флоренського щодо дитячого мислення: „Дитяче мислення – це не слабке 

мислення, а особливий тип мислення, що має які завгодно ступені 

досконалості, включно до геніальності, і навіть переважно спорідненої 

геніальності…” [304]. 

Третій основний концепт Програми ми пов’язуємо із теорією 

становлення Я дошкільників. Про це достатньо детально говорилося вище 

(див. п. 1.3). Тут уважаємо за необхідне додати, що в процесі дослідно-

експериментальної роботи ми керувалися позиціями відносно Я-концепції 

особистості таких відомих дослідників, як Р. Берне, К. Блага, М. Шебек та 

ін., які стверджують, що в поведінці дитини немає нічого, щоб не було б 

пов’язано із її Я-концепцією. Учені також відмічають, що до 6-ти років 

розвиваються й закріплюються всі складники структурного Я. Саме в цей 

період дитина стає енциклопедистом, філософом, мислителем, вибудовує 

власну картину світу, здійснює „відкриття”; її структурне Я збагачується 

дуже важливою для людини властивістю – совістю, розвивається як суб’єкт 

діяльності й саморозвитку (М. Корепанова) [141]. Отже, підсумовуючи 

зазначене вище, наголошуємо, що впроваджувана нами Програма була 

зорієнтована на інші додаткові локальні програми формування Я-концепції 

дітей дошкільного віку (програма Є. Рилєєвої „Як допомогти дошкільнику 

знайти своє Я”; програма С. Козлової „Я – людина”; програма О. Хухлаєвої, 

О. Хухлаєва, І. Первушиної „Стежка власного Я”; програма Є. Лебеденко 

„Розвиток самосвідомості й індивідуальності” та ін. 
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Отже, три основних концепти – „простір первинної економічної 

соціалізації дошкільного навчального закладу”, „первинна економічна 

соціалізація у формах субкультури (у формах гри )”, „становлення Я-

економічного дошкільників” – склали підстави експериментальної Програми. 

Програма має свою особливість, оскільки побудована відповідно до 

інноваційного досвіду роботи в дослідницькому напрямі. У Програмі 

відображено такий вітчизняний і зарубіжний досвід: ідеї в галузі економічної 

освіти й виховання дітей: авторська програма А. Шатової „Дошкільник і 

економіка” [315]; методичний посібник Р. Жадан, Г. Григоренко із 

планування занять з економічної освіти дітей старшого дошкільного віку 

[90 – 92]; розробка А. Смоленцевої в галузі економічних ігор [271; 272]; 

економічні азбуки для дітей дошкільного віку І. Шведової і Г. Солдатенко 

[316]; інноваційна програма Л. Голуб „Економічне виховання дошкільників” 

[59]; авторський посібник Є. Курак, Л. Міхірєвої „Економічне виховання 

дошкільників” [152]; методичний посібник Л. Киреєвої „Граємо в економіку” 

[123]; методичний посібник Н. Клариної „Уроки гнома Економа і феї 

Екології” [124]; посібники І. Котюсової, Р. Лук’янової „Економіка у казках та 

іграх” [145]; посібник І. Липсиць „Дивовижні пригоди у країні Економіка” 

[177]. 

Діапазон досвіду охоплює включення ігор економічної спрямованості у 

всі види дитячої діяльності: в організовану освітню діяльність, у режимні 

моменти, у діяльність у соціумі та в спільну діяльність із родиною. 

Ефективності дослідно-експериментальної роботи сприяли: організація 

розвивального предметно-просторового середовища дошкільного 

навчального закладу, спрямованого на стимулювання діяльності 

(оформлення наочно-ілюстративного матеріалу економічного змісту, 

тематичних альбомів типу „Герої казок”, „Потреби людини” тощо; створення 

бібліотеки ігор економічного змісту; розробка економічної ігротеки; 

оформлення „економічного дерева”, листочками якого є слова економічного 

змісту; створення цікавого економічного дидактичного матеріалу: загадок, 
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ребусів, кросвордів, проблемних ситуацій; розробка маршруту подорожі до 

країни Економіка; подорож за картою „Бізнес лісу”; оформлення тесту 

„Гнома Економа”; зібрання колекції „Гроші народів світу” тощо. 

Включення ігор економічної спрямованості в освітню діяльність 

відбувалося відповідно до основних принципів освітнього процесу в 

дошкільному навчальному закладі (послідовності, стимулювання активності, 

психологічної комфортності, індивідуального й диференційованого підходу, 

вікової адресності) та охоплювало всі види дитячої діяльності 

(комунікативну, ігрову, трудову, рухову, художньо-зображувальну, 

пізнавально-дослідницьку й пошукову). Етапу включення ігор в освітній 

процес експериментальних дошкільних навчальних закладів передувала 

робота педагогів зі створення картотеки ігор різних видів (народні, 

авторські), найбільш цінних із погляду їх економічного змісту, їх аналізу на 

предмет вичленення економічної сутності (гроші, товар, дохід тощо). Далі 

ігровий матеріал було систематизовано з урахуванням вікових особливостей 

дітей 5 – 6-річного віку й наявні в них характеристики власного досвіду 

орієнтування в економічних питаннях. 

Дослідно-експериментальна робота включала також і діяльність 

педагогів у створенні авторських ігор. Ця робота характеризувалася 

специфікою таких етапів. На першому етапі визначалися питання 

економічної спрямованості, короткі діалоги, підбиралися ілюстрації; на 

другому етапі діти знайомилися із грою для її цілісного сприймання; на 

третьому етапі діти засвоювали економічний зміст гри, оволодівали вміннями 

висловлювати оцінні судження щодо економічних позицій; на четвертому 

етапі відбувалося творче застосування економічних уявлень, отриманих у 

процесі ігрової діяльності в інших видах самостійної діяльності дошкільників 

(трудової, комунікативної); на п’ятому етапі авторська гра підлягала корекції 

і в подальшому поширювалася як апробований досвід. 

Відмінною особливістю цієї Програми є відсутність спеціально 

організованої діяльності дітей. Ігри з економічним змістом (економічні ігри) 



 174 

у нашому експерименті використовуються в спільній діяльності з дорослим, 

в індивідуальній роботі, у дозвіллі, розвагах, театралізованій діяльності, у 

самостійній ігровій діяльності, у режимних процесах. Ігрова діяльність 

супроводжується візуалізацією, експериментуванням, бесідами, вирішенням 

проблемних ситуацій, проектною діяльністю, що значно посилює потенціал 

економічної гри у формуванні Я-економічного особистості дитини 5 – 6-ти 

років.  

Наведемо низку прикладів. 

Початку роботи за Програмою передувала оцінка готовності дітей до 

ігор економічного змісту (див. додаток В „Оцінка готовності дітей до ігор 

економічного змісту”). Далі проектна діяльність – перспективне планування 

формування ключових аспектів Я-економічного дошкільників на основі 

економічних категорій. До того ж доволі широко використовувались 

економічні ігри проблемно-ситуативного характеру для активізації творчо-

індивідуальної суб’єктності особистості дошкільника. Ефективною формою 

спільної соціокультурної діяльності економічного змісту були суспільні свята 

– ігри (див. додаток Д „Сценарій свята за участі батьків „Ярмарок”). Оскільки 

казка – літературний жанр з великим дидактичним змістом економічного 

характеру, то в дослідно-експериментальній роботі ми широко застосовували 

читання художньої літератури як міні-програм ознайомлення дітей з 

економікою. Прикладом таких міні-програм у нашому випадку були: книга 

Л. Книшової, О. Меньшикової, Т. Попової „Економіка для малят або як 

Мишко став бізнесменом”; серія посібників Р. Жадан „Дітям про економіку, 

або казки про зайців-хазяйців”, „Малятам про економіку, або як зайці житло 

будували”, „Малятам про економіку, або зайці на ярмарку”, „Малятам про 

економіку, або на гостині у зайців”, „Малятам про економіку, або як зайці 

вирішили мати свій бізнес”) та ін. [90 – 92].  

Робота з моделювання реальних життєвих ситуацій відпрацьовувалась 

з дітьми засобами сюжетно-дидактичних ігор („Ким бути”, „Обмін”, 

„Сімейний бюджет”, „Маленькі покупки”, „Кондитерська фабрика”, „Ательє 
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для маленьких красунь”, „Рекламна агенція”, „Пункти обміну валюти” та 

інші), у яких дошкільники, граючись у різні професії, осягали сенс праці, 

відтворюючи трудові процеси дорослих, і водночас „навчалися” економіки. У 

цих іграх моделювалися такі реальні життєві ситуації, як: операції купівлі-

продажу, виробництва і збуту готової продукції та ін. У канву сюжетно-

дидактичних ігор природним чином „впліталися” логічні й арифметичні 

задачі, задачі-жарти, виконання завдань за малюнком, завдань-подорожей на 

ощадливість і раціональне використання ресурсів („Подорож Капи і 

Капельки”, „Як Гном Економ економить електроенергію”) тощо, що значно 

поширило економічний кругозір наших вихованців, дозволяло їм глибше 

зрозуміти роль праці в житті людини, специфіку товарно-грошових відносин 

і реклами, розумної витрати грошей і ощадливого ставлення до світу речей, 

відчувати красоту світу речей, природи, людей і отримувати радість від 

зустрічі з ними. 

В експерименті групування ігор здійснювалося за економічною 

ознакою в такі основні блоки:  

1. Світ грошей (знайомство з грошовими знаками, установлення 

залежності між якістю товару й прибутком з його продажу. Це, наприклад, 

ігри „Банк”, „Банкомат”, „Монетний двір”, „Універсам-супермаркет”, „Пункт 

обміну валюти”, „Музей грошей”, „Подорож” тощо. 

2. Моє місто (дані щодо підприємств міста, господарств міста, провідні 

професії міста, виробництво товарів і речей). До них ми віднесли такі ігри, 

як: „Кондитерська фабрика”, „Ательє”, „Фермер”, „Завод”, „Шахта” тощо. 

3. Світ товарів (знайомство з різними формами збуту продукції). Отже, 

використано ігри „Аукціон”, „Рекламна агенція”, „Будинок ляльки”, 

„Будинок книги”, „Дитяча лотерея”, „Ярмарок талановитих саморобок” 

тощо. 

4. Моя країна (знайомство із ресурсами свого краю, регіону, країни), де 

застосовано ігри: „Подорож товарів”, „Геологи”, „Газовики”, „Пошта” тощо. 
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Групуючи ігри „за економічною” ознакою, ми враховували той 

важливий факт, що економіка і фінанси в сучасному світі, крім усього 

іншого, становлять єдиний грошово-економічний простір. Тому стратегія 

первинної економічної соціалізації дошкільників нерозривно пов’язана із 

стратегією фінансового виховання дітей, яка виявляється в галузі майна, 

майнових відносин. Володіння власним „майном” розвиває в дітей почуття 

відповідальності за нього, якщо, звичайно, дотримуватися принципів 

„фінансового” виховання дітей: 1) дотримуватися гарантії недоторканності 

особистої власності (тим, що належить дитині, може розпоряджатися тільки 

вона сама; це стосується не тільки грошей, але й іграшок, підручників, 

колекцій листівок, фантиків тощо ); 2) прийняти всі збитки заздалегідь (нехай 

дитина здійснить більше помилок у дитинстві за участю дорослих, ніж 

зіткнеться із незворотною ситуацією в дорослому житті); 3) завжди поясняти, 

чому витрачаєте гроші саме таким чином (у покупці важлива не вона сама, а 

обговорення коло неї – можливі варіанти, співвідношення якості і вартості, її 

вплив на відносини з іншими); 4) чітко дотримуватися домовленості (ніяких 

„додаткових” фінансових впливів, якщо дитина нераціонально розпорядилася 

певною сумою; завжди треба віддавати „обіцяне”, в іншому випадку – не 

обіцяти нездійсненного, особливо це стосується грошових подарунків); 

5) обов’язково визначати систему фінансування дитини (фінансування – не 

спосіб заохочення або покарання, а засіб розвитку певних фінансово-

економічних якостей дитини; фінансування – періодичність сум, що 

видаються, її розмір/сума, перелік витрат, система штрафів у вигляді ділової 

гри. Ігри й казки фінансово-економічного змісту сприяють: розвитку вмінь 

уважати (у прямому арифметичному сенсі: складати, помножувати, ділити 

тощо); обирати (між двома „хочеться”, між потрібним і необхідним, добрим і 

поганим), відмовлятися (від менш потрібного, від неякісного, від менш 

цінного – і відповідно визначати пріоритети), прораховувати власні дії, 

бачити наслідки того чи того рішення; формування знань основних 

фінансових понять („кредит”, „договір”, „борговий обов’язок”) щодо 
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співвідношення вартості речей (послуг); підвищення самооцінки, почуття 

власної гідності („Я сам щось вирішую”); пізнанню себе й інших (грошові 

відносини є „лакмусовим папірцем усіх інших відносин”); радощі 

благодійності, безоплатної допомоги іншим; можливості проявити себе „на 

рівних” у взаєминах із батьками. Усе це є базою для становлення 

суб’єктності дитини, її Я-економічного.  

5. Моя родина (сімейний бюджет, його джерела, складники бюджету, 

розподіл прибутків, кишенькові гроші, особисті речі), де застосовувалися 

ігри типу: „Родина”, „Крамниця”, „Дошкільний заклад”, „Супермаркет”, 

„Автопарковка” , „Перукарня”, „Будинок моди”, „Салон краси” та ін. 

Як приклад наведемо проект сюжетно-рольової гри „Супермаркет” 

(див. додаток Е). 

Отже, реалізація умови щодо використання гри економічної 

спрямованості як провідного засобу формування Я-економічного в дітей 5 –

 6-ти років в умовах дошкільного навчального закладу відбувалася на основі 

проектної програми „Економіка для дошкільників” поступово й достатньо 

ефективно. 

Підсумуємо. Реалізація соціально-педагогічних умов ефективної 

первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років у дошкільних 

навчальних закладах відбувалася відповідно до моделі первинної економічної 

соціалізації старших дошкільників засобами: забезпечення предметно-

розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі, системи 

взаємодії дошкільного навчального закладу з родиною; проектної програми  

„Економіка для дошкільників” щодо комплексного використання гри 

економічного спрямування для формування Я-економічного дітей 5 – 6-ти 

років у просторі первинної економічної соціалізації дошкільного навчального 

закладу. 
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2.3. Результати дослідно-експериментальної роботи 

 

У цьому підрозділі здійснено порівняльний аналіз результатів 

дослідно-експериментальної роботи з первинної економічної соціалізації 

дітей 5-6-ти років у дошкільних навчальних закладах . 

На заключному етапі експерименту ми реалізовували такі завдання: 

проведення контрольного зрізу; обробка, аналіз і систематизація результатів 

формувального етапу експерименту, виявлення динаміки первинної 

економічної соціалізації старших дошкільників у процесі впровадження 

соціально-педагогічних умов; формування висновків дисертаційної роботи. 

Цей етап експериментального дослідження передбачав уточнення 

основних положень гіпотези дослідження, розробку засобів соціально-

педагогічного сприяння первинній економічній соціалізації дітей 5 – 6-ти 

років у дошкільних навчальних закладах та сім ї. 

Формувальний етап експерименту проходив у природних умовах 

освітнього процесу дошкільного навчального закладу. Реалізацію соціально-

педагогічних умов підвищення ефективності процесу первинної економічної 

соціалізації проілюстровано в попередньому підрозділі. Про ефективність 

сформульованих нами умов можна судити за результатами, отриманими в 

процесі дослідно-експериментальної роботи. Перейдемо до їх аналізу. 

Зміни, які відбулися у ставленні педагогів дошкільного навчального 

закладу до проблеми первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років 

після проведеної роботи, у кількісному значенні наведено в таблиці 2.6. 

Як бачимо, до кінця експерименту стійке заперечення необхідності 

первинної економічної соціалізації дітей, з урахуванням 3% з невизначеним 

до неї ставленням, виявляє приблизно кожний 6 – 7-й педагог, тоді як на 

початку дослідно-експериментальної роботи їхня кількість складала близько 

половини від числа опитаних. 
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Таблиця 2.6 

Ставлення педагогів до первинної економічної соціалізації дітей  

5 – 6-ти років після проведеної експериментально-дослідної роботи (у %) 

Ставлення до процесу 

економічної соціалізації  

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Яскраво виражене позитивне 20,4 42,9 

Переважає позитивна тенденція 32,6 41,3 

Переважає негативна тенденція 22,7 9,7 

Негативне 10,2 2,9 

Не визначили ставлення 14,1 3,2 

 

Відбулися й певні якісні зміни у ставленні педагогів до власної 

соціально-економічної обізнаності та важливості економічної освіти 

вихованців дошкільних навчальних закладів. Більшість педагогів стали 

розуміти, що проблема формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років є 

не тільки актуальною, але й детермінованою сучасними потребами 

суспільства до особистості, що без вирішення цієї проблеми вітчизняний 

соціум буде програвати соціуму інших країн у темпах соціально-

економічного розвитку, будування гуманного демократичного суспільства з 

ринковою економікою. Але головні зміни у ставленні педагогів до первинної 

економічної соціалізації дітей ми пов’язуємо із виникненням у них стійкого 

розуміння й бажання діяти в реальній практиці з позицій залучення 

технолого-методичного апарату створення предметно-розвивального 

середовища у власній групі дошкільного навчального закладу з орієнтацією 

на формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років. Ми вважаємо, що не в 

останню чергу ці зрушення пов’язані з тими знаннями й практичними 

навичками посилення та збагачення предметно-змістовних характеристик 

середовища, спрямованих на формування Я-економічного дітей 5 – 6-ти 

років, які вони придбали в процесі формувального етапу експерименту на 
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всіх трьох рівнях підготовки (знаннєвому, особистісному та досвідно-

діяльнісному).  

Відбулися і значні зрушення в галузі сформованості в педагогів 

конкретних проявів елементів економічної освіченості, яка визначається 

наявністю системи знань і вмінь, мотивів діяльності та ціннісних орієнтацій у 

первинній економічній соціалізації дітей 5 – 6-ти років, а також 

сформованістю рефлексивно-оцінних умінь.  

Значно підвищився рівень мотивації вихователів. Стала чітко 

проявлятися сукупність ціннісних орієнтацій, установок, потреб, інтересів, 

які становлять основу мотивів, пов’язаних з економічною спрямованістю 

особистості. Покращився рівень економічної освіченості в педагогів, які 

брали участь в експерименті, збагатився сукупністю спеціальних знань, умінь 

і навичок, які необхідні в досягненні якості та результатів діяльності з 

педагогічного супроводу процесу економічної освіти дітей у межах їхньої 

первинної економічної соціалізації: знаннями теоретичних засад у галузі 

соціально-економічної, морально-етичної, виробничо-технологічної, товарно-

грошової, бізнесу та інших галузей; знаннями про основні економічні 

поняття, історією розвитку економіки щодо значущості економічної освіти 

дошкільників у галузі їхньої первинної економічної соціалізації з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей; уміннями 

організовувати предметно-розвивальне середовище в умовах дошкільної 

установи (обладнати економічну вітальню, куточки в групах з економічної 

освіти з настільно-друкованими й дидактичними іграми тощо); уміннями 

збагачувати педагогічний процес необхідним матеріалом для економічного 

розвитку дошкільників (розробити дидактичні й наочні посібники відповідно 

до їхнього функційного призначення, вимогам методики, віковим 

особливостям дітей; складати методичні рекомендації із реалізації 

створеного матеріалу; ефективно використовувати виготовлені дидактичні й 

наочні посібники в роботі з дітьми); уміннями застосовувати на практиці 

власні знання зі створення оптимальних умов щодо первинної економічної 
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соціалізації дітей; умінням діагностувати рівень економічної соціалізованості 

й навченості дітей на основі адекватно підібраного діагностувального 

інструментарію; умінням передбачати результат педагогічного впливу на 

дітей у процесі первинної економічної соціалізації й освіти; умінням 

формулювати завдання економічної соціалізації дітей, визначати шляхи й 

засоби їх реалізації, планувати роботу із формування морально-економічних 

якостей, раціонально обирати методи й форми роботи з дошкільниками; 

умінням установлювати контакти з дітьми та їхніми батьками, застосовувати 

до кожного індивідуальний підхід. Рефлексивний аналіз власної роботи 

педагогів-експериментаторів став відрізнятися усвідомленням, адекватною 

оцінкою своїх знань, умінь, результатів діяльності з економічної освіти себе 

й дітей. 

Результати сформованості компонентів первинної економічної 

соціалізації дітей 5 – 6-ти років на етапі контрольного експерименту 

наведено в таблиці 2.5.  

Порівняльний аналіз показників сформованості компонентів первинної 

економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років до та після експерименту в 

експериментальних і контрольних групах дошкільних навчальних закладах 

(див. табл. 2.7) показав, що виникли суттєві зміни в показних усіх трьох 

компонентів первинної економічної соціалізації дітей в експериментальних 

групах дошкільних навчальних закладів до початку експерименту та після 

його закінчення, що доводить висловлене нами припущення щодо 

необхідності створення спеціального предметно-розвивального середовища 

дошкільної установи, зорієнтованого на становлення Я-економічного в дітей 

5 – 6-ти років, як умови ефективної первинної економічної соціалізації дітей 

у дошкільному навчальному закладі. Значно підвищилися показники 

когнітивного компонента первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти 

років. Це свідчить про наполегливу і кропітку роботу педагогів з економічної 

освіти дошкільників. 
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Таблиця 2.7 

Порівняльні дані первинної економічної соціалізації  

дітей 5 – 6-ти років у ДНЗ 

Компоненти й показники 

первинної економічної 

соціалізації дітей 

Результати діагностики (у %) на констатувальному й 

контрольному етапах 

ЕГ  КГ 

 

ЕГ КГ 

1.Когнітивний компонент: 

– рівень економічних знань, 

умінь і навичок; 

– розвиток економічного 

мислення; 

– оволодіння необхідними 

вміннями й навичками 

економічної діяльності 

21 

11,2 

 

4,4 

 

5,4 

20 

10,5 

 

4.0 

 

5.5 

 

34 

18,9 

 

7,0 

 

8,1 

21 

10,0 

 

4,8 

 

6,2 

2.Емоційно-ціннісний 

компонент: 

– рівень соціальної 

відповідальності за результат 

та наслідки власної праці;  

– комунікабельність,  

– економічна ініціатива, що 

сформувалася морально-

вольовими якостями 

особистості; 

– сформованість уявлень про 

економічно виважені та 

економічно обґрунтовані 

вчинки 

44 

 

14,4 

 

 

10,6 

8,2 

 

 

 

10,8 

42 

 

15,0 

 

 

12,0 

6,4 

 

 

 

8,6 

38 

 

16,2 

 

 

8,0 

8,0 

 

 

 

6,8 

41 

 

14,6 

 

 

12,4 

6,0 

 

 

 

9,0 

3.Практично-діяльнісний 

компонент: 

– участь в економічній 

діяльності,  

– потреба в удосконаленні 

економічної діяльності,  

– вимогливість до себе та 

інших,  

– готовність прийняти 

рішення, уміння 

аргументувати 

35 

 

14,5 

 

10,2 

 

6.2 

 

4,1 

38 

 

15,1 

 

10,1 

 

7,8 

 

5,0 

28 

 

12,2 

 

4,6 

 

8,2 

 

4,0 

37 

 

14,0 

 

12,1 

 

6,8 

 

5,1 

 

Різноманітність форм і методів роботи, створення предметно-

розвивального середовища, яке значно активізувало самостійну економічну 

діяльність дітей, суттєво допомогло підвищити кількісні та якісні результати 

первинної економічної соціалізації їхніх вихованців. 
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Той факт, що зміни в показниках компонентів первинної економічної 

соціалізації дітей у контрольних групах дошкільних навчальних закладів до 

початку експерименту й після його закінчення виявилися несуттєвими, 

свідчить про достовірність отриманих результатів. 
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Рис. 2.3. Порівняльні дані сформованості компонентів первинної 

економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років у ДНЗ 

На користь зроблених висновків щодо ефективності виконаної 

дослідно-експериментальної роботи говорить і факт змін, які відбуваються в 

життєвих позиціях дітей під впливом активної роботи з первинної 

економічної соціалізації, про що свідчать дані таблиці 2.8. 

Дані таблиці демонструють наявність тенденції зростання активної 

життєвої позиції дитини із зростанням рівня економічної освіченості дітей.  

Процес первинної економічної соціалізації дітей із експериментальних 

груп дошкільних навчальних закладів до кінця формувального експерименту 

сповнився конкретним змістом, у якому реалізується мета економічного 

виховання – розкриття дитині її навколишнього предметного світу як світу 

духовних і матеріальних цінностей, як частини загальнолюдської культури та 

в процесі пізнання навчити відповідних форм споживчої поведінки. 

 

Костатувальний 

етап 

Контрольний  

етап 
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Таблиця 2.8 

Динаміка змін життєвої позиції дітей під впливом  

активної роботи з економічного виховання в умовах ДНЗ 

Заявлена 

позиція 

Результати (у %) 

До експерименту Після експерименту 

ЕГ ДНЗ КГ ДНЗ ЕГ ДНЗ КГ ДНЗ 

Ініціатор дії 15 13 30 15 

Організатор дії 15 14 30 15 

Учасник дії 30 30 30 31 

Спостерігач дії 20 22 10 20 

Не виявлено  

переважної 

позиції 

20 21 0 19 

 

Отже, діти із експериментальних груп дошкільних навчальних закладів 

набагато глибше, ніж їхні однолітки із контрольних груп, володіють: 

знаннями основних економічних понять і категорій (економіка, інфляція, 

бюджет, ціна, гроші, валюта, товар, вартість, банк, аванс, кредит, відсоток, 

дохід, збиток, власність, прибуток, бізнес, біржа, акція, дивіденти, банкрот, 

аукціон, реклама, підприємство, власник, вигода, бартер, конкуренція, норма, 

продукція, ферма, ярмарок, менеджер, підприємець, бізнесмен, фінансист, 

роботодавець, рекламодавець, фермер, брокер, бухгалтер, засоби праці, 

результати праці, індивідуальна-колективна праця, дорожче – дешевше, 

вигідно – невигідно, виграв, програв, поміняв, людина ощадлива, економна, 

добрий господар, чесний, справедливий, уміє програвати тощо); уміннями 

співвідносити свої потреби й можливості, усвідомлювати, що грошей 

„збільшується”, якщо їх зберігати не в скарбничці, а в Банку; почуттями 

причетності своєї родини до розвитку й економічного зміцнення держави; 

установками на те, що заробітна плата – це оплата за кількість і якість праці, 

а пенсії – за минулу працю, а допомога на дітей – аванс дітям у розрахунку на 
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їхню майбутню працю, що витрати родини не повинні бути марнотратними і 

що дитина може, будучи економною, їх збільшити, що реклама може 

допомогти, якщо вона правдива, і, напроти, нашкодити бюджету родини, що 

заощадження родини – це грошові засоби, які можуть залишитися, якщо 

розумно витрачати свої прибутки, їх можна буде використати для відпочинку 

всієї родини або придбання необхідних, але дорогих речей; усвідомленням 

своєї значущості для родини й суспільства; відповідальністю за свої вчинки, 

які можуть позитивно або негативно позначитися на економічному стані 

родини та її самої; усвідомленим ставленням до власної праці, до праці 

батьків і взагалі до будь-якої праці, до ефективності витрачання всіх ресурсів 

родини (грошових, одягу та взуття, електроенергії й води, їжі та відходів, 

часу й здоров’я, власності дитячого садка; здібностями до правильного 

вибору ситуації, пов’язаної з економічною діяльністю, до вироблення 

почуття господаря нарівні зі старшими членами родини, а також 

відповідального ставлення до дошкільного навчального закладу, до 

одногрупників). 

Отже, аналізуючи отримані дані, додамо, що активізація процесу 

первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-річного віку у просторі 

дошкільного навчального закладу є результатом інтеграції впливу 

середовища й професійної педагогічної підтримки в межах функціонування 

розробленої моделі первинної економічної соціалізації та реалізації 

розроблених соціально-педагогічних умов. 

На заключному етапі дослідно-експериментальної роботи з первинної 

економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років була виявлена виразна позитивна 

динаміка ціннісних орієнтацій у всіх дітей експериментальних груп 

дошкільних навчальних закладів, у яких упроваджувалася розроблена нами 

умова організації соціально-педагогічної практики взаємодії родини й 

дошкільного навчального закладу для зміни динаміки ціннісних орієнтацій 

дітей під впливом первинної економічної соціалізації (результати 

представлено в таблиці 2.9 і рис. 2.4). 34,2% дітей експериментальної групи 
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мають високий (оптимальний) рівень розвитку ціннісних відносин, які 

характеризуються стійким проявом пізнавальних цінностей, цінностей 

перетворення й переживання. У дітей контрольних дошкільних навчальних 

закладів такої динаміки не спостерігалося. 

Таблиця 2.9 

Динаміка ціннісних орієнтацій дітей 5 – 6-річного віку в ДНЗ  

(контрольний етап експерименту) 

Рівень 

сформованості 

ціннісних 

орієнтацій  

Результати діагностики (у %) 

До експерименту Після експерименту 

Експериментальні 

ДНЗ 

Контрольні 

ДНЗ 

Експериментальні 

ДНЗ 

Контрольні 

ДНЗ 

Високий 10,6 11,2 34,2 12,6 

Середній 34,2 32,7 35,4 34,1 

Низький 55,2 56,1 30, 4 53,3 
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Рис. 2.4. Динаміка ціннісних орієнтацій дітей 5 – 6-ти років у ДНЗ 

Позитивний характер динаміки розвитку ціннісних відносин, як ми і 

припускали, позначився і на позитивній динаміці розвитку ціннісних 

відносин особистості старшого дошкільника і в соціально-економічному 

аспекті. Діти з експериментальних груп більш глибоко, ніж їхні однолітки з 
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контрольних груп дошкільних навчальних закладів, усвідомлюють 

необхідність економічних знань для „дитячого” та „дорослого” життя, 

отримуючи задоволення від того, що пізнають щось „зовсім нове”. У дітей 

з’явився інтерес до подій суспільно-економічного життя, до „економічної” 

біографії предків, близьких і далеких родичів, розширився економічний 

кругозір, сформувалися уявлення про економіку й фінанси суспільства та 

найближчого соціуму, про економіку України та її перспективи, з’явилося 

власне ставлення до соціуму, соціально-економічне мислення. У більшості 

дітей експериментальної групи виявилися сформовані первинні морально-

трудові, морально-екологічні уявлення, уявлення морально-економічного 

порядку й відповідні їм форми індивідуально-особистісної поведінки. 

Аналіз отриманих даних продемонстрував такі специфічні особливості 

динаміки ціннісних орієнтацій особистості дитини 5 – 6-ти років під впливом 

ранньої економічної освіти дітей дошкільного віку. 

По-перше, аналіз структури ціннісних орієнтацій особистості старших 

дошкільників (за методикою О. Бабунової) [17] визначив загальну для всіх 

дітей тенденцію, пов’язану із наявністю в ній інваріантних цінностей, 

значущість яких до кінця навчання в дошкільному навчальному закладі 

підвищується, але їх ранг при цьому не змінюється. Це – „гедонізм” (1 ранг), 

„гра” (2 ранг), „здоров’я” (3 ранг), які визначають життєвий сенс (термінальні 

ЦО). Ці цінності не пов’язані із незалежною зміною, якою в нашому випадку 

є рання економічна освіта. Вони формуються родиною й дошкільним 

навчальним закладом у процесі їхньої взаємодії й консолідації зусиль, 

оскільки визначають найважливіше в житті дошкільника 5 – 6-ти років. 

Проте у свідомості дітей дошкільного навчального закладу, які брали участь 

в експерименті, виявлена також позитивна динаміка цінностей високої 

соціальної активності, наявність якої ми пов’язуємо із впливом первинної 

економічної соціалізації (економічної освіти) як незалежної змінної. Як було 

показано вище (п. 2.1), у групах, які „не навчалися”, подібної зміни не 

спостерігається. Крім того, виявилося, що група дошкільників, які 
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„навчалися”, за структурою ЦО виявилася більш однорідною, ніж група, яка 

„не навчалася”. Цей факт говорить на користь того, що первинна економічна 

соціалізація позитивно впливає на вектор загальної соціалізації особистості, 

говорячи словами Е. Гідденса, у „головний соціальний потік”, що 

продовжується в дорослому житті.  

По-друге, економічна освіта, що здійснюється в процесі взаємодії 

родини й дошкільного навчального закладу, демонструє визначну специфіку 

в межах конкретної родини, конкретних дитячо-батьківських взаємин. У 

своїх родинах діти отримують певні уявлення про різні економічні явища та 

події. Батьки привчають їх до праці, наприклад, господарсько-побутової, або 

пропонують допомогти у вихованні молодших дітей, надають їм кишенькові 

гроші тощо. У результаті в дітей закладаються певні й цілком конкретні 

передумови для засвоєння того чи того типу економічної поведінки. До того 

ж необхідно розуміти, що як додаткові зміни, які зумовлюють динаміку ЦО 

особистості дошкільника, поряд із дошкільною економічною освітою, 

постають і об’єктивні, і суб’єктивні характеристики дітей, батьків і родини 

загалом. До них належать: 

1) структура родини: склад родини (повна / неповна, кількість дітей), 

розмір родини (кількість членів родини); 

2) економічний статус родини (визначається за сукупним доходом 

родини); 

3) соціально-демографічні характеристики батьків: вік, освіта (зокрема 

й наявність / відсутність професійної економічної); 

4) соціально-психологічні характеристики особистості батька, який 

брав участь у дослідженні: ціннісні орієнтації, установки на економічне 

виховання дітей (видача кишенькових грошей, статті дитячих витрат, рання 

трудова зайнятість дітей тощо); 

5) показники економічного статусу дитини: наявність / відсутність 

кишенькових грошей; досвід дій із грошима (визначається тривалістю часу 

видачі батьками кишенькових грошей); 
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6) ступінь задоволеності матеріальним доходом родини; 

7) індивідуальні характеристика дитини: стать, показники досягнень у 

дошкільному навчальному закладі як непрямі оцінки рівня розумового 

розвитку; 

8) показники соціальної активності дитини. 

Як показали результати експерименту, зазначені вище детермінанти 

суттєво впливають на динаміку цінностей дітей, прискорюючи або 

послабляючи процес динаміки. Так, на вольові компоненти цінностей 

пізнання й перетворення впливає економіко-психологічний статус батьків та 

їх установки на ранню трудову діяльність дітей. Більшість батьків, чиї діти 

навчалися основ економіки в дошкільному навчальному закладі, уважають, 

що діти зобов’язані брати участь у посильній трудовій діяльності і в 

майбутньому припускають, що їхні діти будуть заробляти з 16 років, 

оскільки це сприяє формуванню в них особистісних якостей, необхідних для 

життя. Освітній статус батьків суттєво впливає на підвищення значущості у 

свідомості дітей 5 – 6-ти років матеріальних цінностей (має можливість 

багато заробляти й витрачати гроші, добре й модно одягатися, накопичувати 

й колекціонувати тощо). Цей чинник не тільки визначає особистісні якості 

дошкільника (ощадливість, економність, працьовитість, готовність до 

навчання тощо), але й формує в них уявлення про значущість матеріальних 

благ як результату праці інших людей. 

Отже, можна зробити важливі для нас висновки, які підтверджують 

значення умови консолідації зусиль взаємодії родини й дошкільного 

навчального закладу для зміни динаміки ціннісних орієнтацій особистості 

дитини 5 – 6-ти років під впливом первинної економічної соціалізації, про те, 

що об’єктивно-суб’єктивні характеристики родини загалом як соціально-

психологічні детермінанти динаміки ЦО мають розглядатися нарівні з 

економічною освітою в дошкільному навчальному закладі. Позитивна 

динаміка сформованості ціннісних орієнтацій особистості дошкільника може 
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розглядатися як психологічний критерій Я-економічного дитини 5 – 6-ти 

років. 

Заключний діагностичний зріз, результати якого наведено в таблиці 

2.10 і на рис. 2.5, підтвердили справедливість висунутого нами припущення 

щодо важливості використання гри економічного змісту у формуванні Я-

економічного особистості в дошкільному навчальному закладі як однієї з 

умов ефективної первинної економічної соціалізації особистості дитини 5 –

 6-ти років. 

Результати контрольного етапу діагностики рівня сформованості Я-

економічного показали, як бачимо з таблиці 2.9 та рис. 2.4, що порівняно з 

контрольним в експериментальних групах значно знижено кількість дітей з 

низьким рівнем сформованості економічного складника „Я” (16,1% і 25,9% 

відповідно). 

Таблиця 2.10 

Порівняльна оцінка рівнів сформованості Я-економічного 

особистості дитини 5 – 6-річного віку 

Рівні сформованості  

(у %) 

До експерименту Після експерименту 

Групи дітей ДНЗ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Низький 26,9 27,1 25,9 16,1 

Середній 56 56,4 56,9 58,4 

Високий 17,1 16,5 17,2 25,5 
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Рис. 2.5. Порівняльна оцінка рівнів сформованості Я-економічного 

особистості дитини 5 – 6-ти років 
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Більшість дітей із експериментальних груп демонструють наявність у 

них: позитивного „Я” в усіх його проявах (самоусвідомленні, самооцінці та 

поведінці), певні системи економічних знань і уявлень про економічну сферу 

життя суспільства, регіону, своїх батьків та найближчих родичів; економічну 

лексику в активному та пасивному мовленні; морально-економічних якостей 

особистості (ощадливості, відповідальності, діловитості, підприємливості); 

домінантних мотиваційної та поведінкової сфер особистості, спрямованих на 

галузь соціально-духовних економічних відносин. 

Отже, отримані результати переконливо доводять наше початкове 

гіпотетичне припущення щодо необхідності формування Я-економічного 

особистості дитини 5 – 6-ти років засобами гри, що пропонують у 

дошкільному навчальному закладі для первинної економічної соціалізації. 

Динаміку змін між початковими й кінцевими досліджуваними 

показниками в ЕГ і КГ дошкільного навчального закладу представлено в 

таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11 

Динаміка змін показників первинної економічної соціалізації 

дітей 5 – 6-ти років на початок і кінець експерименту 

Група  

ДНЗ 

Рівні сформованості (у %) 

Початок експерименту Закінчення експерименту 

Низький Середній Високий Низький Середній Високий 

КГ 28,2 52,4 19,4 26,6 52,2 21,2 

ЕГ 27,9 51,8 20,3 11,1 57,0 31,9 

 

Отже, в ЕГ дошкільного навчального закладу, де впроваджували 

комплекс умов, приріст високого рівня становив 11,6%. У КГ також 

відбувалися зміни, але вони були статистично не значущі. 

Результати експерименту було проаналізовано статистичним методом, 

а саме критерієм Стьюдента. Під час обчислення значення критерію 

одержано t = 2,42> 1,97, тобто відмінність між середніми значеннями в ЕГ та 
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КГ є статистично значущою (рівень значущості p = 0,95), що свідчить про 

високу ефективність розроблених на апробованих у ході експерименту 

соціально-педагогічних умов. 

Порівняльний аналіз результатів за критерієм Пірсона Х² дозволяє 

зробити висновок про позитивні результати проведеної роботи. Відповідно 

до правила прийняття рішення є достатні підстави вважати, що рівень 

первинної економічної соціалізації в експериментальних групах на початок і 

закінчення формувального експерименту є різним, що цілком узгоджується з 

висунутим припущенням про ефективність розробленої сукупності умов, їх 

позитивного впливу на первинну економічну соціалізацію дітей 5-6-ти років 

у дошкільному навчальному закладі. 

Узагальнені відмінності щодо ефективності процесу первинної 

економічної соціалізації старших дошкільників на контрольному етапі 

експерименту представлено на рис. 2.6 
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Рис. 2.6. Узагальнена оцінка ефективності економічної соціалізації 

старших дошкільників ЕГ і КГ ДНЗ (після експерименту) 

 

Підсумуємо. Проведена дослідно-експериментальна робота 

переконливо довела, що реалізація визначеної сукупності соціально-

педагогічних умов забезпечили позитивний вплив на рівень первинної 

економічної соціалізації дітей 5 – 6-річного віку. 
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Висновки до розділу 2 

 

Первинна діагностика ефективності економічної соціалізації дітей 5 –

 6-ти років у дошкільних навчальних закладах, реалізація соціально-

педагогічних умов і аналіз результатів контрольного етапу експерименту 

дозволяють зробити такі висновки. 

1. В основу первинної діагностики покладено припущення про те, що 

ефективність первинної економічної соціалізації старших дітей 5 – 6-ти років 

у дошкільному навчальному закладі залежить від таких соціально-

педагогічних умов:  

– створення предметно-розвивального середовища, зорієнтованого на 

формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років; 

– консолідація зусиль соціальних педагогів, вихователів та батьків 

щодо оптимізації змін ціннісних орієнтацій особистості дитини 5 – 6-річного 

віку; 

– використання гри економічної спрямованості як провідного засобу 

формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років в умовах дошкільного 

навчального закладу. 

2. У результаті констатувального етапу експерименту встановлено, що 

в дітей контрольних і експериментальних груп дошкільних навчальних 

закладів переважає низький і середній рівень показників за критеріями 

первинної економічної соціалізації, економічних цінностей, Я-економічного 

особистості, а педагоги дитячих закладів не володіють потрібним рівнем 

готовності до здійснення діяльності, спрямованої на вирішення завдань 

економічної соціалізації своїх вихованців. 

3. Аналіз результатів діагностики дозволив реалізувати в межах 

експериментальних дошкільних навчальних закладів розроблені соціально-

педагогічні умови ефективної первинної соціалізації дітей 5 – 6-ти років. 

Формувальний етап дослідно-експериментальної роботи базувався на 

впровадженні комплексу авторських проектних моделей: програмно-



 194 

технологічного забезпечення предметно-розвивального середовища в 

дошкільному навчальному закладі, консолідації зусиль взаємодії соціальних 

педагогів, адміністрації й педагогів дошкільного навчального закладу з 

родиною, що забезпечує позитивну динаміку змін ціннісних орієнтацій 

особистості дошкільника й формування в нього економічних цінностей; 

концептуальної програми комплексного використання ігор економічного 

змісту в просторі первинної економічної соціалізації дошкільного 

навчального закладу, що забезпечує формування в дітей 5 – 6-ти років Я-

економічного. 

4. Розробка й реалізація умов ефективної економічної соціалізації дітей 

у дошкільних навчальних закладах базувалися на загальній структурно-

функційній моделі первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-річного віку 

в умовах дошкільного навчального закладу, що містить чотири 

взаємопов’язаних блоки: концептуальний, нормативний, організаційно-

методичний, результативно-діагностувальний. Процедура впровадження 

умов первинної економічної соціалізації була адекватна зазначеній моделі. В 

її основі лежала ідея про те, що період від народження до вступу до школи є 

віком найбільш стрімкого фізичного й психічного розвитку дитини, 

первинного формування всіх якостей, потрібних людині протягом усього 

подальшого життя. Особливістю цього періоду, що відрізняється від інших 

етапів розвитку, є те, що він забезпечує саме загальний розвиток, який слугує 

фундаментом для набуття в подальшому будь-яких емоційних знань і 

навичок засвоєння різних видів діяльності. Економічний складник процесу, з 

одного боку, є потрібним засобом первинної соціалізації особистості 

дошкільника, а з іншого – її прогнозованим результатом. 

5. У процесі формувального експерименту уточнено критерії, 

показники й рівні ефективності умов первинної економічної соціалізації 

дітей 5 – 6-ти років у дошкільному навчальному закладі. У зв’язку з цим 

умови економічної соціалізації набули характеру взаємодоповнювальних 

елементів, потрібних і достатніх для сприяння підвищенню ефективності 
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первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років в умовах дошкільного 

навчального закладу. До того ж дошкільний навчальний заклад підтвердив 

свій статус основного соціального інституту первинної економічної 

соціалізації дітей 5 – 6-ти років. 

6. Результати контрольного етапу експерименту продемонстрували 

значне зростання ефективності первинної економічної соціалізації дітей 5 –

 6-ти років за обраними критеріями в експериментальних групах дошкільних 

навчальних закладів, де перевірялася сукупність умов, що підтвердила 

висунуту нами гіпотезу. 

Матеріали розділу відбито в публікаціях автора [161; 162; 166]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та практичне 

розв’язання актуальної проблеми первинної економічної соціалізації дітей 5 –

 6-річного віку в дошкільних навчальних закладах, що виявляється у 

визначенні загальних концептів первинної економічної соціалізації 

особистості, особливостей первинної економічної соціалізації в дошкільному 

дитинстві; науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці 

ефективності соціально-педагогічних умов первинної економічної 

соціалізації дітей 5 – 6-ти років у дошкільних навчальних закладах.  

1. Теоретичний аналіз наукових досліджень свідчить, що, незважаючи 

на зростання інтересу вчених до проблеми економічної освіти дітей у 

дошкільних навчальних закладах, поки не має достатніх підстав уважати 

вирішеною проблему первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років, 

оскільки не розроблено відповідних теоретичних засад процесу первинної 

економічної соціалізації, її умов і технології реалізації. 

2. Здійснено ретроспективний аналіз понять „соціалізація”, 

„економічна соціалізація”, „економічна соціалізація особистості”, на основі 

яких поняття „первинна економічна соціалізація дітей 5 – 6-ти років” 

трактуємо як спеціально організований соціально-педагогічний процес, 

основою, метою, прогнозованим результатом якого є вироблення 

адекватних уявлень про економічні категорії, розвиток і засвоєння навичок 

та різних форм економічної поведінки. 

3. Схарактеризовано особливості первинної економічної соціалізації 

особистості в дошкільному дитинстві, сукупність яких характеризується як: 

1) перебіг економічної соціалізації в специфічному соціальному просторі 

„дитинство”; 2) підпорядкування загальним віковим особливостям розвитку; 

3) стадійність; 4) зв’язок з економічним вихованням; 5) структурність; 

6) наступність; 7) потреба в психічній регуляції; 8) потреба в соціально-

педагогічній підтримці. 
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Визначено основні психолого-педагогічні позиції трактування категорії 

„Я-економічне” щодо дитини 5 – 6-ти років, яка містить такі структурні 

компоненти: когнітивний (сформованість у дітей знань і уявлень про себе як 

суб’єкта та об’єкта соціально-економічної діяльності), емоційно-ціннісний 

(наявність потреби та зацікавленості дитини до економічних явищ, 

усвідомлення нею залежності задоволення своїх матеріальних потреб і 

потреб сім’ї від праці дорослих та оцінка суб’єктом місця в економічному 

полі) та практично-діяльнісний (наповненість діяльності дітей економічним 

змістом; спрямованість діяльності на збереження природного й соціального 

середовища; аналіз власних дій і формування соціально-економічного 

досвіду в реальній економічній діяльності та її оцінка з позиції своєї 

ідентичності). 

4. Ураховуючи та спираючись на теоретичні аспекти дослідження, 

визначено та обґрунтовано соціально-педагогічні умови ефективної первинної 

економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років у дошкільному навчальному 

закладі: – створення предметно-розвивального середовища, зорієнтованого 

на формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років у дошкільному 

навчальному закладі; – консолідація зусиль соціальних педагогів, 

вихователів та батьків щодо оптимізації змін ціннісних орієнтацій 

особистості дитини 5 – 6-річного віку; – використання гри економічної 

спрямованості як провідного засобу формування Я-економічного в дітей 5 –

 6-ти років в умовах дошкільного навчального закладу. 

5. Відповідно до розроблених соціально-педагогічних умов ефективної 

первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років у дошкільних 

навчальних закладах адекватній діагностичній процедурі в процесі дослідно-

експериментальної роботи піддавались: готовність педагогів дошкільного 

навчального закладу до реалізації завдань первинної економічної соціалізації 

вихованців; динаміка ціннісних орієнтацій особистості дітей 5 – 6-річного 

віку в умовах взаємодії сім’ї та дошкільного навчального закладу; 
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сформованість Я-економічного дітей 5 – 6-ти років в умовах дошкільних 

навчальних закладів. 

З метою реалізації завдань експерименту вивчено стан економічної 

освіти дошкільників в експериментальних дошкільних навчальних закладах, 

використовуючи науково обґрунтовані шляхи діагностичного обстеження. 

Визначено чіткі критерії до кожного параметра діагностики з урахуванням 

шкали оцінювання; підібрано джерела інформації з діагностування (анкети, 

питальники, проективні методики, техніки спостережень, діаграми); 

систематизовано матеріали, що підтверджують результати діагностики. 

Аналіз результатів діагностики продемонстрував, що більшість дітей 

експериментальної групи дошкільного навчального закладу мали низький 

(27,1%) та середній (56,4%) рівні сформованості Я-економічного особистості 

дитини. Та ж картина спостерігається й у більшості дітей контрольної групи 

дошкільного навчального закладу – відповідно 26,9% та 56%. 

6. Процес упровадження експериментальних умов первинної 

економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років базувався на розробленій 

структурно-функційній моделі формування Я-економічного особистості 

дошкільника в дошкільному навчальному закладі й здійснювався засобами 

авторських проектів. 

Результати контрольного етапу експерименту продемонстрували 

значне зростання ефективності первинної економічної соціалізації дітей 5 –

 6-ти років за обраними критеріями в експериментальних групах та 

становлення Я-економічного особистості дошкільника. Дошкільний 

навчальний заклад підтвердив свій статус інституту розвитку дитини. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми первинної 

економічної соціалізації дітей в умовах дошкільного навчального закладу. 

Подальшої розробки потребують питання наступності дошкільної та 

початкової ланки освіти в економічній соціалізації дітей, удосконалення 

соціально-педагогічного супроводу й технологій первинної економічної 

соціалізації дошкільників. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

АНКЕТА ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

1. В якій віковій групі ви працюєте?___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Як Ви розумієте поняття „первинна економічна соціалізація”?___________ 

__________________________________________________________________ 

3. Як часто з дітьми Ви займаєтесь економічною освітою в ДНЗ?___________ 

__________________________________________________________________ 

4. Які методи і прийоми Ви використовуєте в процесі економічного 

виховання дітей 5-6-ти років?_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Які педагогічні прийоми економічного виховання Ви вважаєте 

найрезультативнішими?______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Як часто Ви використовуєте гру в економічній освіті дітей?_____________ 

__________________________________________________________________ 

7. Як Ви змінюєте розвивальне середовище для отримання нових 

економічних знань?_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дякую. 
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Додаток Б 

АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГІВ 

1. Укажіть, будь ласка, вік Вашої дитини?______________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Чим любить займатися Ваша дитина вдома?___________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Ваше ставлення до економічної освіти дошкільників?__________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Ви розмовляєте вдома з дитиною з питань фінансового забезпечення 

родини?___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Як Ви виховуєте у дитини ставлення до праці батьків, ощадливості та 

марнотратства?_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Чи купуєте Ви дитині ігри економічного спрямування?_________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Як часто Ви граєте з дітьми в сюжетно-рольові 

ігри?______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Які ігри економічного спрямування подобаються Вашій дитині?_________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дякую. 
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Додаток В 

Оцінка готовності дітей до гри економічного змісту  

(за методикою А. Смоленцевої з нашою інтерпретацією) 

Мета: на основі інтересу дошкільників до економічних категорій і 

початкового рівня економічних уявлень, визначити ступінь готовності дітей 

до гри економічного змісту. 

Опис: дітям пропонують 5 ігрових завдань, які оцінюють за 3 рівнями. 

Виділені 3 рівня економічних уявлень дозволяють оцінити не тільки 

актуальний, але й потенційний рівень розвитку дитини („зону найближчого 

розвитку”). Завдання носять проблемно-пошуковий характер, що викликає 

інтерес, розкриває пізнавальні навички та вміння дитини. Показниками 

засвоєння економічних уявлень є емоційні, інтелектуальні та вольові прояви 

дітей. Зміст завдань пропонується з урахуванням віку дітей. 

Завдання 1. 

Обери, що тобі більше подобається. 

Мета: виявити інтерес дітей до економіки. 

Матеріал: 10-12 брусків, картки з цифрами 1; 3; 5; 7; 8 ..., гроші 

(монети і банкноти 1 грн., 5 грн. ...). 

Інструкція: На столі лежать цифри, гроші (банкноти і монети), бруски. 

Розглянемо їх. Цифри ти використовуєш на заняттях із математики, бруски – 

на заняттях із конструювання, а гроші – коли займаєшся економікою. Із цих 

матеріалів можна побудувати ряд із чисел. 

- Що ти хочеш обрати: бруски, цифри, монети? Що тобі більше подобається? 

Чому? (Відзначається первинний вибір). 

- Якби не було цифр (монет, брусків), то з чого б ще ти міг скласти ряд 

чисел? 

Завдання 2. 

Обери правильне речення. 

Мета: виявити сформованість економічних уявлень. 
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Матеріал: картки, на яких написано по дві пропозиції, і відповідні їм 

картинки (гроші, іграшки, реклама тощо). 

Інструкція: Пропоную тобі пограти зі мною в гру. Я прочитаю тобі дві 

пропозиції. Обери ту пропозицію, яка тобі здається правильною, і поясни, 

чому ти її обрав. 

1. Щоб жити, необхідні гроші. 

              Щоб жити, необхідні іграшки. 

 2. Тільки дорослі повинні працювати. 

              І діти, і дорослі повинні працювати.  

 3. Валюта – це паперові гроші. 

              Валюта – це гроші, які можуть бути і паперові, і металеві. 

 4. Бартер – це коли змінюють товар на гроші. 

              Бартер – це змінюють товар на товар. 

 5. Реклама потрібна людині для розваги. 

 6. Пенсію зазвичай отримують тата і мами. 

              Пенсію зазвичай отримують бабусі та дідусі. 

 7. Вода повинна текти з крана і вдень, і вночі. 

              Вода повинна текти з крана тоді, коли це потрібно людині. 

 8. Бюджет сім’ї – це тільки доходи. 

              Бюджет сім’ї – це доходи і витрати. 

 9. Чим якісніше (краще) товар, тим вище його ціна. 

              Чим якісніше товар, тим нижче його ціна. 

Завдання 3. 

Знайди зайве. 

Мета: виявити вміння виконувати операцію групування за істотними 

(економічними) ознаками. 

Матеріал: шість карток, на яких зображені: 

 1. гривня, долар, євро, гаманець (категорія „Гроші”); 

 2. банкноти номіналом 10 гривень, 5 доларів, 10 євро, 5 – копійчана 

монета (категорія „Гроші”); 
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 3. кондитерська фабрика, меблева фабрика, автозавод, магазин 

(категорії „Товар”, „Виробництво”); 

 4. людина копає землю, готує їжу, миє посуд, читає книгу (категорія 

„Труд”); 

 5. іграшка, посуд, машина, сонечко (категорія „Товар”); 

 6. одяг, будинок. продукти харчування, книга (категорія „Потреби”). 

Інструкція: Подивися на малюнки, вони різні. (Послідовно показують 

картинки 1-5). Який предмет (дія) зайва? Чому? Як можна одним словом 

назвати інші три? На цій картці є зайвий предмет? (Показують картку). 

Чому? 

Завдання 4. 

Розкажи, що трапилося? 

Цілі: визначити інтерес до економічних знань, їх усвідомленість; 

уміння робити вибір, орієнтуючись на моральні норми поведінки. 

Матеріали: картинки, що ілюструють різноманітні ситуації, що 

викликають позитивні та негативні почуття (1-5); „особи” у різних емоційних 

станах. 

1. Хлопчик ремонтує книгу. 

              Хлопчик вириває сторінку з книги. 

2. Дівчинка кидає іграшку. 

              Дівчинка наводить порядок в ігровому куточку. 

3. На вітрині магазину представлені товари без цінників. 

4. Хлопчик плаче і вимагає купити машинку. 

5. Папа і мама визначають бюджет родини. 

Інструкція: Перед тобою картинки. Як ти ставишся до того, що 

зображено на картинці? Як треба поводитися в такій ситуації? Обери 

картинку з відповідним виразом обличчя. Чому ти зробив такий вибір? 
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Завдання 5. 

Продовжи речення. 

Мета: перевірити вміння дітей завершувати пропозицію за змістом, 

використовуючи терміни економіки. 

Матеріал: речення „економічного” змісту і відповідні їм сюжетні 

картинки. 

Інструкція. Я пропоную тобі пограти в захоплювальну гру. 

1. будь-яка праця приносить ... (користь). 

2. Моя мама отримує за свою працю …, бабуся …, а брат навчається в 

інституті та отримує … (зарплату, пенсію, стипендію). 

3. Доходи родини можна збільшити, якщо … (вести додаткове 

господарство, хтось із членів родини піде на роботу тощо). 

4. Вихователь, кухар, швачка, рекламодавець, банкір, фермер – це … 

(професії). 

5. Гроші різних країн називаються … (валюта). 

6. Будь-який товар можна … (продати, купити, виготовити). 

7. У магазині ціна …, ніж на ринку (вище). 

8. Місце зберігання і накопичення називається … (банком). 

9. Щоб люди дізналися про товар, потрібна … (реклама). 

10. Меблі, одяг – це … (товар). 

11. Для того, щоб жити, людині потрібні … (одяг, житло, продукти 

харчування). 

За результатами виконання завдання кожної дитини умовно можна 

віднести до того чи іншого рівня економічного розвитку, який відповідає 

щаблі готовності дитини до гри економічного змісту. Критичний рівень: 

високий, середній, низький. 

Високий рівень готовності. Дитина проявляє яскраво виражене 

емоційне ставлення до завдань економічного змісту; активно відповідає на 

питання, проявляє допитливість, задає питання економічного характеру; без 

помилок виконує всі завдання; володіє операцією групування; здійснює 
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вибір, орієнтуючись на істотні ознаки; використовує в мовленні економічні 

терміни. Максимально самостійна при виконанні завдань. Характер 

допомоги дорослого пов’язаний із зосередженням і утриманням уваги на 

завданнях: „подивися уважно на малюнки”, „Як ще можна? …”, упевнений у 

своїх силах, здатна до тривалого зосередження. Проявляє наполегливість. 

Середній рівень готовності. Дитина проявляє інтерес до більшості 

завдань; активно відповідає на питання, використовуючи в мові економічні 

терміни, але сама питань не знає; іноді допускає помилки при групуванні 

предметів, виділенні суттєвих ознак, але виправляє їх. Виконує завдання з 

незначною допомогою дорослого. Характер наданої їй допомоги пов’язаний 

із націлюванням уваги дитини на принцип рішення задачі (наприклад, 

питання, які виділяють підставу класифікації). 

Низький рівень готовності. Не завжди впевнена в своїх силах, 

особливо при виконанні більш складних завдань. Труднощі долає по 

спонуканню вихователя. Виявляє ситуативний інтерес до завдань. Пасивна, 

відповідає тільки на ті питання, з якими знайома з особистого досвіду. 

Відчуває труднощі при виконанні завдань, угрупованні предметів, виборі 

предметів за істотними економічними ознаками, у використанні 

„економічної” термінології. Низький рівень самостійності. Слабка 

зосередженість, часто відволікається. Долає труднощі за допомогою 

дорослих. Характер допомоги пов’язаний із прямою вказівкою на принцип 

рішення. 
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Додаток Ґ  

ЕКОНОМІКА ДЛЯ ДОШКІЛЬНИКІВ  

(програма для дітей 5-6-ти років ) 

Пояснювальна записка до програми. 

Серед широкого кола проблем, пов’язаних з економічною 

соціалізацією, особливе місце займає й формування економічних цінностей у 

дошкільників, адже сучасна людина повинна мати ділові якості, займати 

активну життєву позицію, бути перетворювачем власного життя, відповідно 

до соціально-економічних норм моралі. Дитина з малих років стикається з 

таким поняттями, як гроші, речі, праця, вартість, саме тому проблема 

формування економічних ціннісних орієнтацій у дітей застосовується до 

дошкільного віку. У процесі економічної соціалізації у дітей формуються такі 

якості особистості як працелюбність, ощадливість, діловитість, рівноправні, 

партнерські відносини у дитячому колективі, почуття власної гідності, 

уміння чесно змагатися і не боятися програшу, прагнення доводити почате до 

кінця, виникає здоровий інтерес до грошей. Усвідомлюють правила їхнього 

чесного заробляння. Рішення економічних задач здійснюється у процесі 

формування навиків співробітництва, а також у єдності з трудовим і 

моральним вихованням, що знаходить вираз у вчинках і поведінці дітей. 

Ця програми базується на основі авторської програми А. Д. Шатової 

„Дошкільник і економіка” із використанням системи роботи з економічного 

виховання дошкільників на основі казки, що розроблена А. А. Смоленцевою 

та відеоматеріалів із серії „Уроки тітки Сови”. 

Новизна програми полягає у постановці самої проблеми, як предмета 

спеціального вивчення. Рішення проблеми формування економічних 

цінностей у дітей 5-6-ти років видно, насамперед, у руслі формування 

здорового інтересу до грошей, удосконалення навиків співробітництва 

дорослого і дитини, дитини з однолітками, у знайомстві з нормами моралі, 

що розкривають як треба відноситися до навколишнього природи, до світу 

цінностей, до результатів людської праці та людини. 
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Актуальність цієї теми обумовлена значущістю підготовки дитини до 

умов навчання у школі і до життя в умовах взаємодії родини і формування 

правильної орієнтації її до економічних явищ, а також необхідність 

спадкоємності у вивченні економіки між першими щаблями освітньої 

системи – дитячим садком і школою. 

Педагогічна доцільність полягає в тому, що формування ціннісних 

орієнтацій у сфері економіки наближує дошкільника до реального життя, 

пробуджує економічне мислення, формує уяви про нові професії та уміння 

розповісти про них. Дошкільник збагачує активний словник, розвиває 

навички співробітництва з однолітком, з дорослим, здобуває такі якості, як 

уміння продуктивно працювати в малих підгрупах, командах, доводить 

почате до кінця, розвиває почуття власної гідності, уміння правдиво 

змагатися і не боятися програшу, виникає здоровий інтерес до грошей і 

розуміння їхнього ці лівого призначення.  

Так як у дошкільників провідним видом діяльності – гра і переважає 

наглядово-образне мислення, то ігрова діяльність стає основним засобом 

формування економічної культури у дітей 5-6-ти років. 

Метою програми є формування ціннісних орієнтацій у соціально-

економічному середовищі у процесі розвитку навичок співробітництва у 

дітей старшого дошкільного віку. 

Задачі: 

–  розвивати економічну свідомість і економічну грамотність; 

–  розвивати інтелектуальні і творчі здібності дітей через оволодіння 

дією наглядового моделювання; 

–  ознайомити дітей із теоретичною основою економічних наук (через 

ознайомлення із найбільш доступними економічними поняттями, знайомство 

із сучасними ринковими відносинами); 

–  формувати вміння застосовувати економічні знання в конкретних 

умовах, елементарних економічних розрахунках, раціональному 

використання доступних матеріальних цінностей; 
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–  сприяти розвитку умінь співвідносити власні потреби з 

матеріальними можливостями своєї родини; 

–  виховувати навички дбайливого відношення до всіх видів власності, 

поваги інтересів окремої особистості та інших членів суспільства, 

прищеплення поваги до праці та людей праці. 

Відмінною особливістю цієї програми є відсутність спеціально-

організованої діяльності дітей. Багато ігор пізнавального характеру 

економічної спрямованості проводять із застосуванням захоплювальних 

комп’ютерних ігор, використовується у спільній діяльності з дорослим, в 

індивідуальній праці, у дозвіллях, розвагах, театралізованій і 

експериментальній діяльності, у самостійній та ігровій діяльності. 

Основними формами реалізації програмних задач є гра, спостереження, 

експериментування, бесіди, рішення проблемних ситуацій, проектна 

діяльність. 

Очікувані результати. У процесі реалізації зазначених задач 

передбачається, що діти придбають: 

–  необхідний мінімум економічних знань (про раціональне 

використання часу, про трудову діяльність, про гроші, як еквівалент 

результату людської праці та ін.); 

–  економічні уміння і навички (уміння співвідносити рівень 

задоволення власних потреб із матеріальними можливостями; уміння 

організовувати свою роботу найменшими витратами часу, сил і засобів); 

–  проявляти бережливість у повсякденній практичній діяльності; 

уміння правильно використовувати в мові економічні поняття та ін.; 

–  економічно значимі якості (бережливість, працелюбство, 

акуратність); 

–  стимулювання соціальної активності старших дошкільників у 

процесі сумісної діяльності з дорослим, дитини з однолітком. 

Моніторинг засвоєння економічних знань здійснюється на основі 

методики А. Д. Шатової на початку і кінці навчального року. 
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Використовуються такі форми обстеження як коротке опитування, бесіди з 

дітьми, анкетування батьків. 

Реалізація задач формування економічної культури дошкільника 

передбачає наступні напрями роботи: 

–  проведення аналізу рівня економічних уявлень у дітей старшого 

дошкільного віку; 

–  збагачення предметного середовища, що сприяє розвитку діяльності 

дітей ігровим і дидактичним матеріалом; 

–  створення картотеки ігор, тренінгів; 

–  організація і проведення інтегрованих занять із використанням ігор з 

економічним змістом; 

–  накопичення інформаційної бази з теми; 

–  склад плану роботи; 

–  взаємодія з батьками. 

Основними умовами формування ціннісних орієнтацій економічного 

плану є:  

–  взаємозв’язок економічного виховання з іншими сторонами 

виховання (розумовим, трудовим, моральним тощо); 

–  використання різних видів продуктивної та ігрової діяльності; 

–  визначення змісту формування економічного грамоти у дітей 

старшого дошкільного віку; 

–  використання ефективних засобів діагностики; 

–  ділове співробітництво родини та дошкільного закладу; 

–  створення розвивального середовища (підбір відповідної літератури, 

комп’ютерних програм, дидактичних ігор, наглядових посібників тощо); 

–  проведення сумісних заходів із батьками вихованців і з дітьми 

мікрорайону, що не відвідують дитячий садок; 

–  ділове співробітництво із соціальними партнерами. 

Методичне забезпечення 
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Основними формами організації діяльності дітей із формування 

соціально-економічних цінностей у дітей старшого дошкільного віку є: 

–  перегляд відео і фотоматеріалів; 

–  міркування з тем: „Що таке економіка”, „Історія економіки”, „Що ми 

знаємо про економіку?”, „Що бажаємо дізнатися?”, „Як ми будемо це 

дізнаватися?”; 

–  проведення бесід, створення проблемно-ігрових, проблемно-

практичних, проблемно-пізнавальних ситуацій, що дозволяють вирішувати 

економічні задачі; 

–  створення збагаченого розвивального середовища в групі; 

–  інформування батьків про задачі і зміст економічного виховання 

дітей у дитячому садку і родині; залучення батьків вихованців до участі в 

сумісних пізнавально-ігрових заходах, соціальних проектах; 

–  залучення дітей у соціоігрові ситуації; 

–  залучення дітей у процес організації рекламного агентства; 

–  дидактичні ігри: „Веселі повара”, „Придумай рекламу”, „У будинку 

зарплата”, „Бережи все, що нас оточує”, „Нагодуй тварин”, „Дітки з чієї 

гілки?”, „Що з чого виготовлено”, „Підбери вітрини магазинів”, „На 

безлюдному острові”; 

–  організація і проведення сюжетно-рольових ігор „Магазин”, „Банк”, 

„Кафе”, „Супермаркет”, „Автозаправка” тощо; 

–  сюжетно-дидактичні ігри, тренінги, що моделюють життєві ситуації: 

операції купівлі-продажу, виробництва і збуту готової продукції „Обмін”, 

„Маленькі покупки”, „Маршрути товарів”, „Що скоріше куплять?” тощо; 

–  створення глосарію; 

–  підбір прислів’їв і приказок. 

Форми роботи з батьками: 

–  анкетування (мета: визначення думок із приводу важливості 

економічного аспекту виховання, необхідності формування у дитини 

економічно значущих якостей і умінь); 



 243 

–  інформаційні брошури (пам’ятки, поради, міні-консультації); 

–  участь у конкурсах, соціальних проектах, виставках, ярмарках, 

аукціонах, вікторинах економічного змісту; 

–  активна участь у дитячо-батьківських конференціях. 

Методи і прийоми, що використовують при реалізації програми. 

Прийоми організації дітей упродовж навчання: 

–  робота в міні групах; 

–  створення умов для розвитку навичок співробітництва у дітей; 

–  включення ігрових вправ; 

–  активна участь педагога у спільній діяльності з дітьми; 

–  виконання нетрадиційних завдань; 

–  рішення проблемних ситуацій; 

–  моделювання і аналіз заданих ситуацій; 

–  показ або демонстрація засобу дії в поєднанні з поясненням, 

виконується із залученням різних дидактичних засобів; 

–  інструкція для виконання самостійних вправ; 

–  ведення щоденника юного бізнесмена; 

–  пояснення, роз’яснення, вказівка з метою попередження помилок;  

–  питання до дітей. 

3 рік навчання 5-6 років 

Вересень 

Завдання: 

Обстеження з метою визначення знань, умінь і уявлень дітей у сфері 

економіки: 

–  знання сімейної економіки – що таке сімейний бюджет, дохід, витрата, 

заробітна плата; 

–  світ грошей – для чого потрібні гроші, ціни, товар; 

–  економіка (господарство) міста; 

–  які є виробництва в місті, що виробляють, люди яких професій працюють; 

–  світ товарів – де можна продати-купити товар. 

 

Жовтень 

Завдання: 

–  продовжувати формувати уявлення дітей про зміст діяльності людей 

деяких професій (пов’язаних із виробництвом товарів, економікою, професій 
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батьків у рідному місті); 

–  формувати уявлення дітей про чесне заробляння грошей, виховувати 

повагу до людей праці; 

–  продовжувати виховувати бажання і прагнення дітей бути зайнятими 

корисною справою, допомагати дорослим. 

Види 

діяльності 

І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень 

Бесіди „Обговорення 

сенсу 

прислів’їв і 

приказок про 

працю, 

заучування”  

„Виробництва 

мого міста” 

„Усі 

професії 

потрібні, усі 

професії 

важливі” 

„Виробництва 

мого міста” 

Дидактичні 

ігри 

„Хто що 

виробляє” 

„Книжчина 

майстерня” 

Проблемна 

ситуація 

„Якщо вдома 

перегоріла 

лампочка” 

„Супермаркет” 

Сюжетно-

рольові ігри 

„Магазин” „Завод” „Ательє” „Автозаправка” 

Взаємодія з 

батьками 

Консультація для батьків „Сімейний бюджет, що це?” 

 

Листопад 

Завдання: 

–  розширяти уявлення дітей про ресурси рідного краю, регіону, країни; 

–  продовжувати формувати навички дбайливого ставлення до результатів 

праці дорослих, вміння цінувати чужу і власну працю; 

–  продовжувати виховувати почуття причетності своєї родини до розвитку і 

зміцнення держави і нерозривний зв’язок між ними. 

Види 

діяльності 

І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV 

тиждень 

Бесіди „Багатства 

нашого краю”  

Розгляд 

альбому „Що 

виробляють на 

підприємствах 

нашого міста” 

„Підприємства 

мого міста” 

„Україна –  

країна 

багатства” 

Дидактичні 

ігри 

Перегляд 

мультфільму, 

відеороліка  

Перегляд 

відеоролика 

„Моє місто” 

„Люди, якої 

національності, 

живуть у нашій 

країні” 

Лото 

„Виробництва 

нашого міста„ 

Перегляд 

презентації 

„Моє 

місто” 

 

Сюжетно-

рольові ігри 

„Родина” 

Розподіл 

„Автозаправка” „Супермаркет” „Банкіри” 
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сімейного 

бюджету” 

Робота в 

щоденниках 

Що означає 

малюнок на 

гербі міста? 

розфарбування 

Що означають 

фрагменти на 

гербі міста? 

розфарбування 

Герб міста – розфарбування 

Взаємодія з 

батьками 

Запропонувати батькам приготувати разом із дітьми 

презентацію про місто, придумати герб своєї родини 

 

Грудень 

Завдання: 

–  продовжувати виховувати у дітей навички і звички культурної поведінки у 

побуті, навички взаємодії з навколишнім світом: речами слід користуватися 

за призначенням; 

–  продовжувати формувати уявлення про те, що в рукотворний світ вкладено 

людську працю. 

Види 

діяльності 

І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень IV тиждень 

Бесіди Презентація „Герб моєї 

родини” 

„Нерукотворний світ” 

Дидактичні 

ігри 

Перегляд 

мультфільму  

Виготовлення 

технологічної 

карти зі 

спостереження 

правил 

поведінки в 

магазині 

„Правильно – 

не 

правильно” 

„Виготовлення 

технологічної 

карти з 

використання 

нових 

іграшок” 

„Навпаки” 

Сюжетно-

рольові ігри 

„Театр”, 

„Родина”, 

„Дитячий 

садок” 

„Поліклініка” „Центр 

правління 

космічними 

польотами” 

„Кафе” 

Робота у 

щоденниках 

Відзначити в 

щоденнику, 

яка 

символіка 

належить 

місту 

Відзначити в 

щоденнику, 

яка 

символіка 

належить 

області 

Малюнок „Мій улюблений 

куточок у місті” 

Взаємодія з 

батьками 

Індивідуальні консультації 

Ігротека вечорами 

 

Січень 

Завдання:  

–  продовжуємо формувати правильне ставлення до грошей. Як до предмету 

життєвої необхідності; 
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–  продовжуємо виховувати початок розумної поведінки в життєвих 

ситуаціях, пов’язаних із грошима; 

–  продовжуємо формувати уявлення про те, що гроші оплачують 

результати праці людей і до них слід ставитися з повагою. 

Види 

діяльності 

ІІІ тиждень IV тиждень 

Бесіди „Гроші різних країн” „Звідки беруться гроші” 

Дидактичні 

ігри 

Перегляд 

мультфільму 

„Дізнайся прапор і валюту 

країни” 

„Розклади гроші належним 

чином”  

Перегляд мультфільму 

„Уроки тітоньки Сови”” 

Сюжетно-

рольові ігри 

„Банк”,  

„Банкомат” 

„Екскурсія в банк” 

Робота в 

щоденниках 

Відзначити купюри, що 

належать країнам 

Відзначити в щоденниках 

куди можна витратити 

отримані гроші 

Взаємодія з 

батьками 

Анкета „Чи потрібно включати дитину в розподіл сімейного 

бюджету? За чи проти” 

 

Лютий 

Завдання: 

–  продовжувати розширювати уявлення про рекламу та її значення; 

–  продовжуємо розвивати у дітей інтерес і позитивне ставлення до реклами;  

–  продовжуємо вчити дітей правильно сприймати рекламу (не купуй все, що 

рекламується, перш ніж купити подумай, чи потрібна тобі ця річ, чи 

вистачить грошей на її придбання. 

Види 

діяльності 

І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень IV тиждень 

Бесіди „Що таке 

реклама, її 

різновиди” 

„Призначення 

реклами” 

„Хто робить 

рекламу” 

Ігрова 

ситуація: „Як 

вигідно 

продати 

товар” 

Дидактичні 

ігри 

Перегляд 

мультфільму, 

презентацій 

Виготовлення реклами дитячого садка 

Сюжетно-

рольові ігри, 

тренінг 

Ігрова 

ситуація: „Як 

вигідно 

продати 

товар” 

„Магазин” 

(купівля 

канцтоварів) 

„Рекламна 

агенція” 

„Супермаркет” 

Робота в Проект „Маленькі економічні істини” 
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щоденниках 

Взаємодія з 

батьками 

Дитячо-батьківська конференція „Маленькі  

економічні істини” 

 

Березнь 

Завдання: 

–  продовжувати вчити дітей відчувати сторони економічної дійсності, 

завдяки прилученню до повсякденних справ сім’ї; 

–  продовжуємо розширювати уявлення про поняття „сімейний бюджет”;  

–  продовжуємо розвивати вміння дітей порівнювати рівень задоволення 

своїх потреб із матеріальними можливостями; 

–  продовжуємо виховувати економічно значущі якості (ощадливість, 

працьовитість, акуратність). 

Види 

діяльності 

І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень IV тиждень 

Бесіди „Ази 

домашньої 

бухгалтерії” 

„Мої 

обов’язки в 

сім’ї” 

„Мої хотілки 

і моя мрія” 

„Моє 

улюблене 

домашнє 

заняття” 

Дидактичні 

ігри 

Перегляд 

мультфільму, 

презентацій 

„Хочу і 

можу” 

Ігри- 

пантоміми 

(улюблені 

справи по 

будинку) 

„У будинку 

зарплата”  

Лото „Як я 

допомагаю 

татові, як я 

допомагаю 

мамі” 

Сюжетно-

рольові ігри, 

тренінги 

„Сім’я”, „У 

гості до 

бабусі”  

 

„Супермаркет”, 

„Банк” 

Відвідування 

розваг і 

дозвілля з 

придбанням 

квитків 

„Театр” 

Робота в 

щоденниках 

Що я можу зробити корисного 

своїй родині  

„Моя мрія” 

 

Взаємодія з 

батьками 

Інформаційний буклет „Кишенькові гроші” 

 

Квітень 

Завдання: 

–  продовжуємо розширювати уявлення дітей про різні професії, зокрема й 

пов’язаних з економікою (економіст, бухгалтер, касир, програміст, інкасатор, 

менеджер тощо); 

–  продовжуємо розширювати уявлення про такі поняття: „сімейний 

бюджет”, „дохід”, „витрати”, „заробітна платня”, „товар”, „реклама”, 

„прибуток”, „збитки”, уміння використовувати в мові економічні терміни; 

–  що робити, якщо зловмисники, хочуть відібрати гроші. 

Види І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень IV тиждень 
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діяльності 

Бесіди „Що я бачив 

у банку”  

 

„Я – директор 

магазину” 

„Яким 

повинен бути 

професіонал” 

Що робити, 

якщо 

старші 

хлопці 

просять 

гроші 

Дидактичні 

ігри 

Перегляд 

мультфільму, 

презентацій 

„Купи 

товар” 

 

„Що зайве” „Навпаки”  „Продай 

товар”  

Сюжетно-

рольові ігри, 

тренінги 

„Банк”, 

„Банкомат”  

„Універсам” 

„Інкоссатори” 

„Пошта” „Банк”, 

„Банкомат” 

Робота в 

щоденниках 

Відзначити в щоденнику юного підприємця яка найбільша 

цінність у людини 

 

Взаємодія з 

батьками 

Буклет-рекомендація „Навчайте дитину берегти себе” 

 

Травень 

Обстеження. Мета: 

–  визначення змісту знань і способів практичної діяльності у дітей у сфері 

економіки; 

–  визначення міцності та стійкості знань, уміння перенести їх у практичну 

діяльність; 

–  виявлення рівня економічних уявлень; 

–  виявлення рівня уявлень дитини про безпечну життєдіяльність. 
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Додаток Д  

„Сценарій свята за участі батьків „Ярмарок”). 

у дошкільному навчальному закладі 

Завдання: 

–  сприяти створенню позитивних емоційних переживань дітей і 

батьків; 

–  розвивати сімейну творчість і співпрацю сім’ї та педагогів; 

виховувати у дітей повагу до традицій, почуття гордості за свою сім’ю; 

–  закріпити у дітей поняття „ярмарок”, „товар”, „гроші”, „дохід” тощо; 

–  дати відчути задоволення від спільно зароблених грошей і від участі 

в рішенні про те, на що вони будуть витрачені. 

Попередня робота: 

з батьками: кожна сім’я отримує завдання: спільно з дитиною 

приготувати „товар” на продаж своїми руками; підготувати номер художньої 

самодіяльності;  

з дітьми: розучування музичних номерів „Гопак”, „Народні танці”; 

уточнення понять „ярмарок”, „товар”, „ціна”, „дохід”. 

Дійові особи: 

Дорослі вихователі та батьки: 

Ведучі (вихователі) 

Мужик (батько) 

Ведмідь (батько) 

Циганка (батько) 

Корова (батько) 

Частівники (батьки) 

Кінь (дитина) 

Атрибути: 

2 короби з товарами. Карусель, канат, атрибути для гри, шапочки 

Овочів, костюми героїв, для гри „Урожай”, костюми дітей для танця 

„Гопака” (дітям), Кінь на палиці, атрибути до гри „Визнач на смак”. 
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Хід свята: 

Ведучий: 

Увага! Увага! Увага! 

Відкривається веселе гуляння! 

Поспішай, чесний народ, 

Тебе ярмарок кличе! 

На ярмарок! На ярмарок! 

Поспішайте всі сюди! 

Тут жарти, пісні, солодощі 

Давно вас чекають, друзі! 

Що душа твоя бажає –  

Усе на ярмарку знайдеш! 

Усяк подарунки обирає, 

Без покупки не підеш! 

Гей, не стійте біля дверей, 

Заходьте до нас скоріше! 

Народ збирається –  

Наш ярмарок відкривається! 

Звучить пісня „Ярмарок” 

Ведучий: 

А товари не прості, купуються тільки за вашу сміливість, участь у 

наших веселих іграх та забавах. 

Ведучий: 

А щоб у вас був гарний настрій, до нас на ярмарок завітали гості з 

веселими коломийками. 

„Коломийки” виконують батьки  

Ведучий: 

А на ярмарок народ збирається, 

А на ярмарку веселощі починаються, 

Усі на ярмарок поспішайте, і дітей сюди кличте. 
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Дитина: 

Нам на місці не сидиться, любимо ми повеселитися. 

Ми покажемо танець свій, веселий, швидкий, пустотливий. 

Діти виконують гопака. 

Ведучий: 

Подивіться, з городу заготовила природа  

Багато смачних овочів для супів і для борщів! 

Для дітей, їх тат і мам влаштуємо ми турнір реклам, 

Реклам не простих – вітамінних, овочевих. 

У саду чи, у городі фрукти, овочі ростуть, 

Ми сьогодні для реклами їх зібрали в залі тут! 

Для всього чесного люду реклама є до будь-якої страви. 

Слухайте уважно, запам’ятовуйте старанно. 

Дитина: 

Підходьте, підходьте, яблучка рум’яні, соковиті беріть! 

Ось морквина, ось цибулька, помідорчики, кабачок, 

А картопля – хліб другий, це знаємо ми з тобою. 

Овочі: 

Хто з нас, овочів, і смачніше, і потрібніше? 

Хто при всіх хворобах буде всім корисніше? 

Ведучий: 

Вискочив горошок. Ну і хвалько! 

Горошок: 

Я такий хороший, зелененький хлопчисько! 

Якщо тільки захочу – усіх горошком пригощу. 

Огірок: 

Дуже будете задоволені, 

З’ївши огірочок слабосолений! 

А вже свіжий огірочок  

Усім сподобається, звичайно. 
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На зубах хрумтить, хрумтить ... 

Я можу вас пригостити! 

Морква: 

Про мене розповідь недовга. 

Хто не знає вітаміни? 

Пий завжди морквяний сік і гризи моркву –  

Будеш ти тоді, дружок, міцним, 

Сильним, спритним. 

Ведучий: 

Тут надувся помідор і промовив суворо. 

Помідор: 

Не базікай, морквина, дурниця. 

Помовч трохи! 

Найсмачніший і приємний  

Уже, звичайно, сік томатний! 

Діти: 

Вітамінів багато в ньому. 

Ми його охоче п’ємо! 

Ведучий: 

У вікна поставте ящик, 

Поливайте тільки частіше, 

І тоді, як вірний друг, до вас прийде зелений ... 

Діти: Цибуля. 

Цибуля: 

Я – приправа в кожній страві  

І завжди корисна людям. 

Угадали? Я ваш друг. 

Я – проста зелена цибуля. 

Гарбуз: 

І смачна, і ароматна  
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Наш гарбуз усім приємний. 

Міцно подружися ти з ним  

Станеш в 100 разів здоровішим. 

Кавун: 

До нас приїхали з баштану  

Смугасті м’ячі. 

А кавун – він замість гирі, 

Нехай піднімуть силачі. 

Ведучий: 

Ми представили сьогодні вам рекламу для борщів, 

Для здоров’я і для сили їжте більше ... 

Все: ОВОЧІВ! 

Ведучий: 

Фрукти теж усім потрібні, їжте діти від душі! 

Ведучий: 

І з усіх кінців землі всі на ярмарок прийшли! Ось дівчата-пострибушки 

і хлопці-веселуни! 

Ведучий: А ви вмієте стрибати? А ну, сміливці, виходьте! Хто більше 

разів на двох ногах пострибає, тому і товар будь-який на вибір! 

Діти грають у гру „Стрибки через канат”. 

Ведучий: 

А ну, хлопці, а ну, дівчата! 

Будемо грати, урожай збирати. 

Гра „Урожайна” 

Дві команди. Для гри: 6 обручів, 2 дитячих лійки, 2 відерця, 6 

картоплин. 

У кожній команді по 4 людини. За сигналом першими топочущим 

кроком виходять трактористи, рухаються „змійкою”, розставляють 

обручі. 

Біжать на вихідну позицію. 
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Ідуть дівчата з відерцями. Кладуть у кожен обруч по 1 картоплині. 

Потім біжать „поливальники”, оббігаючи кожен обруч. Останні діти 

біжать з відерцями, збирають урожай. 

Ведучий: 

Це що там за народ до нас на ярмарок іде? 

Строкатою юбкою трясе, хвацько танцює і співає? 

Під „Циганочку” входить Циганка.  

Циганка:  

Доброго дня мої золоті,  

Щастя вам, мої діамантові! 

А що ви сидите, роти пороззявляли? Не торгуєтесь, не галасуєте? 

Невже я запізнилася? Або тут не ярмарок? 

Ведучий:  

А ти хто така будеш? 

Циганка:  

Я циганка Аза, співаю басом, запиваю квасом, заїдаю ананасом. 

Дай поворожу. Позолоти ручку, усю правду скажу, нічого не приховаю. 

Ведучий:  

Ти мені зуби не заговорюй, говори чого треба, та забирайся! 

Циганка:  

Чула я, що тобі кінь потрібен.  

Ведучий:  

А чи добрий кінь? 

Циганка:  

Не кінь, а диво: і танцює і співає! 

Так ось він! (виходить Кінь, пританцьовуючи). 

Ведучий:  

Щось дуже худий! 

Циганка:  

Зате витривалий! 
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Ведучий:  

Щось жодного зуба немає. 

Циганка:  

Так він ще молодий, не виросли! По знайомству недорого візьму – 

триста!  

Ведучий:  

Ось тобі сто, ось тобі п’ятдесят. 

Циганка:  

Забирай! 

Ведучий:  

(гладить Коника). Ех! Так мене тепер будь-який красень заміж візьме! 

(Веде Коня). 

Циганка:  

Я циганка молода,  

Я циганка бойова 

Вам зараз поворожу, усе що буде розповім  

(Дивиться по руці) 

Так я дивлюся ви танцювати хочете? 

Танці дуже я люблю! 

Підходьте всі до мене  

Так танцюйте веселіше! 

Діти і батьки виконують „Циганський танок”. 

Циганка:  

Ай, молодці! У мене і для вас товар є хороший: кафтани з латками, 

шапки пом’яті. 

Ведучий:  

Так навіщо нам такий товар? 

Циганка:  

Весь товар продала, даром віддала.  

(Виходить мужик). 
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Мужик:  

Ех! Може мені що-небудь продати? Продам я свою Корівку! 

(Під музику входить корова). 

Мужик: 

На ринку корову мужик продавав  

Ніхто за корову ціни не давав. 

Ведучий:  

А чи багато просиш ти за неї? 

Мужик:  

Так де наживатися, повернути б своє! 

Ведучий:  

А чи багато корова дає молока? 

Мужик:  

Так ми молока не бачили поки! 

Циганка: 

Папаша, рука у тебе нелегка  

Я біля корови твоєї постою, 

Авось продамо ми корову твою.  

Ведучий:  

Корову продаси? 

Циганка:  

Купуй, коли багата. 

Корова дивлюсь чи не корова, а скарб! 

Ведучий:  

Да чи, вже дійсно виглядає дуже худою.  

Циганка:  

Не дуже жирний, але хороший удій! 

Ведучий:  

А чи багато корова дає молока? 

Циганка:  
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Не видоїш за день, втомиться рука! 

Мужик:  

Навіщо я, Корівка тебе продаю? (Обіймає). 

Така корова потрібна самому! 

(Танцює з коровою, корова йде). 

Ведучий: 

Поспішай, чесний народ, 

Усіх вас ярмарок кличе! 

З торговими рядами, 

З красивими дарами! 

Ведучий: 

Хто на ярмарок піде, 

Багато корисного знайде. 

А хто не піде, 

Той з нудьги помре. 

Збирайся, чесний народ до нас !!!! 

Відкрив ярмарок двері вам!!! (Проводиться ярмарок-розпродаж товарів, 

що приготували батьки і діти: поробки з бісеру, в’язані шапочки, поробки у 

нетрадиційних техніках, наприклад: сніговик з ниток, картина з гофрованої 

бумаги „Перезвін”, вироби з вінілових пластинок тощо). 
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Додаток Е 

Проект сюжетно-рольової гри „Супермаркет” 

Завдання: 

–  сприяти розвитку сюжету гри; 

–  закріплювати знання про функціонування „Супермаркету”; 

–  формувати навички культурної поведінки в громадських місцях; 

–  сприяти формуванню культури спілкування з партнерами по грі; 

–  розвивати вміння описувати потрібний товар, відзначаючи його 

характерні ознаки; 

–  збагачувати словниковий запас дітей: „касса”, „гроші”, „вітрина”, 

„упаковка”, „кассир”, „продавець” тощо. 

Підготовка до гри: виготовлення атрибутів; виготовлення чеків із 

паперу; виготовлення грошей; виготовлення овочів із солоного тіста; збір 

коробок, фантиків; збір природного матеріалу: шишок, камінчиків; 

виготовлення вивісок, назв відділів; виготовлення емблем „Супермаркету”; 

бесіда на тему „Для чого потрібні різні магазини?”; дидактична гра 

„Магазин”. 

Устаткування для гри: 

–  сумки, чеки, халати, вивіски відділів, природний матеріал (камінці, 

шишки); бейджики; 

–  прилавки, овочі, фрукти, іграшки; 

–  каса, ваги, рахівниці, калькулятор, чеки; 

–  гроші, гаманці, кошики; 

–  обгортка, стрічки, предмети замінники, коробочки; 

–  посуд, продукти, муляжі, кава, тістечко; 

–  накидки, ножиці, гребінці, баночки від шампуню, лаку, гелю. 

Ход гри. 

Педагога: „Діти, скоро свято – Новий рік. Усі люди нашої країни 

готуються до свята: купують один одному подарунки, листівки, купують 

продукти для новорічного столу, ходять у гості. 
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Сьогодні у нас починає роботу супермаркет – це магазин, в якому є такі 

відділи як „Подарунки”, „Іграшки”, „Продукти”. Є у нас і „Салон краси”, де 

вам зроблять зачіску, манікюр. Є „Кафе-бар”, де можна попити кави, чай, сік, 

з’їсти тістечко. 

Давайте розподілимо ролі. У цьому нам допоможе барабан, що 

крутиться. Кожен із вас дістає картинку, із зображенням того, чию роль він 

буде виконувати. 

Потім діти разом із вихователем розставляють прилавки, встановлюють 

вітрини, розкладають овочі, фрукти, влаштовують кафе, салон. 

Перед початком гри, після розподілу ролей, нагадати дітям про те, як 

повинен покупець розмовляти з продавцем, а продавець із покупцем. 

Запропонувати одну з головних умов гри: без слів „Будьте ласкаві”, 

„Будь ласка”, „Спасибі” товари не відпускати, не надавати послуги. 

Адміністратор (педагог) магазину оголошує про відкриття 

„Супермаркету”, привітно зустрічає покупців. Покупці розходяться по 

відділах і роблять покупки. Усі товари мають ціну в рамках програмного 

матеріалу (рахунок до 10). У гру введені ваги для зважування продуктів 

(дрібні камінчики, шишки). 

Продавець чемно вітається з покупцями, пропонує товар, розповідає 

про нього, дає подивитися, показує, як з ним поводитися, каже, скільки 

коштує. 

Заплативши в касу названу суму і взявши чек, покупець віддає його 

продавцю і отримує у нього свій товар. 

Адміністратор (педагог) підказує за необхідністю: 

Ви купили яблук для синочка? 

А Ви не забули листівку для бабусі та дідуся? 

А що Ви принесете з магазину для святкового столу? 

Адміністратор після того, як покупців стає менше, оголошує, що в 

„Супермаркеті” відбувається зміна касирів. У цей час можна пройти в „Салон 

краси” і скористатися послугами перукаря, зробити гарну зачіску, отримати 



 260 

послуги нігтьового майстра. Можна пройти в ”Кафе-бар”, де бармен 

запропонує тістечко і каву. 

Закінчення гри. 

Адміністратор по радіо попереджає, що робочий день „Супермаркету” 

закінчується, пропонує покупцям визначитися зі своїми покупками і 

запрошує завтра відвідати магазин. Після того, як покупці залишають 

магазин, продавці наводять лад у „Супермаркеті” і на своїх робочих місцях. 
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Статті у фахових наукових та наукометричних 

виданнях України: 
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Слов’янськ: ДДПУ, 2015. Спецвип. 15. Ч. 2. С. 66–72. 

2. Курінний Я. В. Проблема ефективності умов економічної 
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школах: зб. наук. пр. / ред. кол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.. Запоріжжя: 
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студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. Серія „Педагогіка” / ред. кол. М. Чепіль 

(головний редактор) та ін. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана 

Франка. Випуск 2/34 (2016). С. 123–132. 

5. Курінний Я. В. Взаємодія родини і дошкільного навчального 

закладу в економічній соціалізації дошкільників. Науковий вісник 

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 

К. Д. Ушинського. Випуск 6 (113). Серія: Педагогіка. Одеса: ПНПУ імені 

К. Д. Ушинського, 2016. С. 83–88. 

6. Курінний Я. В. Авторська проектна програма як засіб розвитку „Я” 

економічного у дітей 5-7-ми років. Засоби навчальної та науково-дослідної 

роботи: зб. наук. пр. Вип. 46. Харків, 2016. С. 51–62. 
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7. Курінний Я. В. Діагностика ефективності економічної соціалізації 

дітей 5-6-ти років у дошкільних навчальних закладах. Наукова скарбниця 

освіти Донеччини: науково-методичний журнал. Слов’янськ, 2017. № 2. 
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8. Курінний Я. В. Вплив дошкільного навчального закладу на процес 

економічної соціалізації дошкільників. Problems and prospects of territories’ 

socio-economic development: Conference proceeding of the 6th international 

scientific conference. Poland: The Academy of Management and Administration in 

Opole, 2017. P. 256–258. 

Статті в інших виданнях, матеріали конференцій: 

9. Курінний Я. В. Особливості соціалізації дитини дошкільного віку. 

Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Перший крок 

у науку”. Луганськ: Глобус-Прінт, 2014. Т. 3. C. 25–31.  

10. Курінний Я. В. Щодо підходів вивчення економічної соціалізації 

особистості в соціально-педагогічній науці. Психолого-педагогічний і 

соціальний супровід дитинства в освітньому просторі: проблеми та 

перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Слов’янськ, 27 травня 2015р.). Слов’янськ: ДДПУ, 2015. С. 95–97. 

11. Курінний Я. В. Вікові особливості дитини 6-го року життя як 

суб’єкта економічної соціалізації. Інсайт: зб. наук. праць студентів, 

аспірантів та молодих вчених / ред. кол. І. В. Шапошникова, О. Є. Блинова 

та ін. Херсон: ПП Вишемирський В. С., 2016. С. 215–218. 

12. Курінний Я. В. Реалізація соціально-педагогічних умов 

економічної соціалізації дошкільнят в умовах ДНЗ. Педагогізація соціального 

середовища в роботі з різними соціальними суб’єктами. Матеріали науково-

практичної конференції 22 листопада 2016 року / за редакцією 

М. П. Васильєвої. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. С. 54–56.  

13. Курінний Я. В. Особливості економічної соціалізації дітей 

дошкільного віку в умовах ДНЗ. Наукові студії: зб. наук. праць. За 
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матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції „Спадщина 

Івана Франка у світлі сьогодення” (у межах реалізації науково-дослідної 

проблеми „Перспективні напрями сучасної науки та освіти”, 19-20 травня 

2016) / за заг. ред. Е.А. Панасенко. Краматорськ: Видавництво ЦТРІ-

„Друкарський двір”, 2016. Вип. 1. С. 205–209. 

14. Курінний Я. В. Теоретичний аналіз економічної соціалізації 

особистості дошкільника. „Дошкільна освіта у сучасному освітньому 

просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації”: частина І. статті ІІ 
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у науку” (Луганськ, 2014), „Дошкільна освіта у сучасному освітньому 
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просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації” (Харків, 2016), 

„Педагогізація соціального середовища в роботі з різними соціальними 
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