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ВСТУП 

Найбільш ефективною стратегією соціального становлення особистості 

сьогодні є формування готовності дитини дошкільного віку до 

життєдіяльності в нових соціально-економічних умовах. В умовах ринкових 

відносин посилюється значущість таких якостей особистості, як завзятість та 

діловитість, розважливість та хазяйновитість, ініціативність та висока 

дисциплінованість, здатність до самостійного аналізу життєвих реалій, 

готовність до захисту своїх соціально-економічних прав і свобод у межах 

цивільної толерантності. 

Практичне вирішення цього завдання забезпечить більш ранню 

психологічну готовність особистості до економічної діяльності та більш 

успішне її входження в систему соціально-економічних зв’язків сучасного 

суспільства. Вітчизняна наука (А. Богуш, Н. Гавриш, Е. Корнак, Н. Кривошея, 

К. Крутій, І. Рогальська-Яблонська, Т. Степанова, Б. Шем’якін) наголошує на 

розумінні соціально-економічного становлення 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 Я-економічного у структурі «Я-концепції» особистості; що є 

системою уявлень людини про саму себе та презентується як найбільш повна 

сутнісна характеристика особистості та віддзеркалює її динамічність, 

гнучкість, суперечливість та складність.  

Загальні основи, зміст і методи економічної освіти та виховання дітей 

старшого дошкільного віку в контексті сучасних викликів досліджували 

Н. Бєляєва, С. Гончаренко, Н. Гавриш, О. Кульчицька, Є. Курак, Ю. Лелюк, 

І. Рогальська-Яблонська, М. Роганова, В. Розов, А. Смолєнцева, А. Шатова та 

ін., деякі аспекти становлення первинного економічного досвіду 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. Сазонова, А. Шатова та ін.; обгрунтування «Я-економічного» як чинника й 
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результату економічної обізнаності особистості – О. Аксьонов, 

В. Комаровська, Я. Курінний, Г. Ложкін, В. Спасєнніков. 

Практичне здійснення формування «Я-економічного» дитини 

дошкільного віку можливо при визначенні вихідної педагогічної позиції, 

створенні відповідних умов, реалізації конкретних педагогічних технологій. 

Доведено, що найбільш ефективною технологією у цьому контексті є гра. Гру 

за традицією пов’язують із дитинством та описують її як діяльність в умовній 

та уявній ситуації (Л. Артемова, Н. Анікєєва, Л. Виготський, Н. Михайленко, 

М. Поддьяков, Т. Поніманська).  

Гра економічного спрямування вивчена дослідниками менше, ніж усі 

інші види дитячих ігор. Запровадження особистісно орієнтованої моделі 

виховання дошкільників в останні десятиліття обумовило більш активне 

використання гри в підвищенні рівня економічної освіченості дошкільників в 

організованій освітній діяльності, у режимних процесах, діяльності у соціумі 

та в спільній діяльності із родиною. 

Співвідношення ігрового поля гри економічного спрямування з 

феноменом і структурою «Я-економічного», дозволило нам виявити 

суперечності між: необхідністю цілеспрямованого формування «Я-

економічного» і недостатністю наукових досліджень, що розкривають 

специфіку означеного процесу; 2) потенційними можливостями гри 

економічного спрямування як засобу педагогічного впливу на розвиток «Я-

економічного» та її реальним місцем у сучасній освітній практиці. Це 

обумовило вибір теми «Використання гри економічного спрямування як 

провідного засобу у формуванні Я-економічного дітей старшого 

дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти». 

Мета дослідження: теоретично обгрунтувати та апробувати умови 

використання гри економічного спрямування як засобу формування Я-

економічного у дітей старшого дошкільного віку в умовах ЗДО. 

Об’єкт: процес соціально-економічного розвитку дітей старшого 

дошкільного віку в умовах ЗДО. 
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Предмет: педагогічні умови використання гри економічного 

спрямування як засобу формування «Я-економічного» дітей старшого 

дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти. 

Ми вважаємо, що природа гри економічного спрямування 

співвідноситься з відповідними параметрами «Я-економічного»; гра 

економічного спрямування цілком адекватно накладається на процес 

соціально-економічного розвитку дитини і саме тому може бути ефективним 

засобом формування «Я-економічного» у дітей старшого дошкільного віку за 

таких умов: 

- організація соціально-ігрового середовища та досвіду спільної 

діяльності в ньому; 

- забезпечення часу і місця для проведення гри економічного 

спрямування в освітньому просторі ЗДО; 

- використання спеціальних прийомів стимулювання, виникнення та 

розгортання гри економічного спрямування. 

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати стан проблеми формування «Я-економічного» дітей 

старшого дошкільного віку в науково-педагогічні літературі. 

2. Схарактеризувати феномен гри економічного спрямування в 

освітньому просторі закладу дошкільного освіти. 

3. Здійснити діагностику особливостей «Я-економічного» у дітей 

старшого дошкільного віку. 

4. Визначити педагогічні умови використання гри економічного 

спрямування в процесі формування «Я-економічного» у дітей 

старшого дошкільного віку в умовах ЗДО. 

5. Перевірити динаміку сформованості «Я-економічного» 

засобами гри економічного спрямування у дітей старшого 

дошкільного віку. 
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Для розв’язання завдань дослідження використовувалися наступні 

методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури, 

теоретичне узагальнення, спостереження, педагогічний експеримент. 

Наукова новизна дослідження полягає в обгрунтуванні 

педагогічних умов формування «Я-економічного» у дітей старшого 

дошкільного віку засобами гри економічного спрямування в умовах 

сучасного закладу дошкільної освіти. 

Практичне значення дослідження: визначається можливостями 

використання діагностичних та розвивальних матеріалів в освітньому 

процесі ЗДО. 

Результати дослідження впроваджувалися і доповідалися на 

засіданні педагогічної ради ЗДО №56 «Катюша» м. Слов’янська (довідка 

про впровадження додається), засіданнях методичного семінару 

кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет, Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми підготовки фахівців 

дошкільної та початкової освіти» ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка». 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ «Я-

ЕКОНОМІЧНОГО» В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

1.1. Становлення «Я-економічного» у процесі особистісного 

розвитку дитини старшого дошкільного віку 

У сучасному вітчизняному та зарубіжному науковому психолого-

педагогічному просторі представлено багато матеріалу щодо результатів 

досліджень соціального становлення особистості дитини дошкільного віку. 

Протягом життя людина пізнає себе, навколишній світ, природу та 

явища, предмети та економічні відносини, об’єктом її емоцій, оцінок, умовою 

більш чи менш стійкого самовизначення та становлення. 

На етапі дошкільного дитинства на думку відомих вчених (Р. Бернс, 

Л. Божович, А. Валлон, Л. Виготський, О. Запорожець, Г. Костюк, 

О. Кононко, М. Корепанова, В. Мухіна, Ж. Піаже, Т. Піроженко) [4; 9; 11; 32; 

33; 42] спостерігається остаточне виокремлення дитиною себе як самостійної 

особистості. Унікальність цього періоду полягає в тому, що він закладає 

психологічний фундамент особистості. Від того, як складаються стосунки 

дитини з оточенням, яке місце займає вона в цих стосунках і яким буде 

ставлення до себе в цей час, залежить розвиток низки істотних психологічних 

утворень особистості. 

Визначаючи процес розвитку дитини у віці від 3-6 років як виключно 

важливий у соціальному становленні особистості, Л. Божович зазначає, що 

психологи різних шкіл оцінюють цей період як момент глибокої афективної і 

моральної роботи, коли у психічному світі дитини відбуваються моральні та 

соціальні зміни, що надалі можуть перейти в стійкі особистісні утворення [ 9]. 

У контексті завдань нашого дослідження принциповим є співвіднесення 

«Я-економічного» з феноменом «Я-концепції» дитини дошкільного віку. 

Поняття «Я-концепція» увійшло в науковий простір порівняно недавно, хоча 

це не означає що реальність психічного життя індивіда раніше не вивчалася. 

У 50-х роках ХХ століття увага західної громадськості до проблеми людського 

«Я» та його феноменології значно посилилось (А. Комбей, А. Маслоу, 
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К. Роджерс). Найбільш послідовно сутність феномену «Я-концепції» 

представлено у відповідній роботі Р. Бернса [4]. Вчений розглядав «Я-

концепцію» як динамічну систему уявлень індивіда про самого себе у 

поєднанні із самооцінкою. Р. Бернс розглядав «Я-концепцію» як сукупність 

установок індивіда: реальне «Я» - установки, пов’язані з тим, як індивід 

спримймає свої актуальні можливості, ролі, свій актуальний статус, тобто його 

уявлення про те, який він насправді; дзеркальне «Я» - установки, пов’язані з 

уявленням про те, яким його бачать інші; ідеальне «Я» - установки, пов’язані 

з уявленням індивіда про те, яким би він хотів стати [4]. 

Ми звернули увагу на виокремлення автором психологічного механізму 

розвитку самосвідомості, умов ефективної взаємодії педагога з дитиною, 

вимог до організації спостереження за нею з метою виявлення особливостей 

«Я-концепції». У книзі достатньо виважено розкрито динаміку педагогічної 

позиції у залежності від віку дитини та її індивідуальних особливостей. 

Вихідними поняттями, за допомогою яких вчені намагалися визначити 

феномен «Я-концепція», є: дитина (особистість), активність, саморозвиток, 

простір «Я», «Я-фізичне», «Я-психічне», «Я-соціальне». 

Специфіка простору «Я» обумовлена потрійною природою людського 

«Я», його фізичної, психологічної та соціальної складових, що дозволило 

визначити провідні змістовні лінії освітньої роботи: 

-формування системи знань дошкільника про своє тіло, його 

функціонування, здоров’я; 

-розвиток елементарних уявлень про себе як носія свідомості та 

самосвідомості; 

-становлення себе як соціальної істоти. 

Кожна з цих ліній передбачає свій обсяг знань, умінь, навичок, потреб, 

властивостей тощо (Див. Додаток А) 

Перейдемо до однієї із важливих складових соціального «Я» - «Я-

економічне», формування якого суттєво впливає на соціальне становлення 

особистості сучасної дитини.  
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Роботи досліджень сучасних науковців (Г. Авер’янова, О. Варяниця, 

Н. Дембицька, А. Іванова, В. Москаленко, Т. Петровська, В. Циба) [1; 27; 40] 

констатують, що «Я-економічне» одночасно є чинником економічної 

досвідченості особистості та водночас її результатом. 

У реальній освітній практиці в закладах дошкільної освіти формування 

«Я-економічного» відбувається, як правило, або спонтанно, або епізодично у 

процесі розв’язання тих, або інших освітніх завдань за відсутності 

цілеспрямованості та системності. 

Розгляд «Я-економічного» як чинника й результату економічної 

обізнаності 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. Індивідуальна 

економічна свідомість включає три основні компоненти: знання, почуття та 

волю суб’єкта (О. Аксьонов, В. Комаровська, Г. Ложкін, В. Спасєнніков) [5].  

Для нашого дослідження дотичним є визначення «Я-економічного», 

сформульоване Я. Курінним. На його думку «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) [36]. 

Становлення «Я-економічного» у дітей старшого дошкільного віку в 

просторі закладу дошкільної освіти є результатом інтеграції впливу певних 

освітніх чинників (тематичні інтегровані заняття з економіки, здійснення 

різноманітної економічної діяльності, дієво-пізнавальне оточення, соціальне 

оточення) та предметно-розвивального середовища (предметно та діяльнісно 

зорієнтовані міні-центри). Інтеграційний вплив середовища та педагогічної 

підтримки відбувається в процесі будь-якої діяльності особистості й 

пов’язаний не тільки із цілеспрямованим засвоєнням економічних знань на 
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спеціальних заняттях, але й із набуттям первинного економічного досвіду. 

Результативність процесу становлення «Я-економічного» в дітей у закладі 

дошкільної освіти визначається якістю педагогічної підтримки педагогів, які 

усвідомлюють важливість та необхідність економічного становлення 

особистості, сприймають дошкільне дитинство як найбільш сприятливий 

період щодо формування економічного мислення, володіють відповідною 

професійно-педагогічною майстерністю й зорієнтовані на гуманістичну 

модель педагогічної взаємодії, мають достатній рівень економічної 

обізнаності та вміють конструювати предметно-розвивальне середовище 

закладу дошкільної освіти. 

Отже, у сучасному освітньому просторі означена проблема продовжує 

залишатися відкритою і потребує як теоретичного, так і технологічного 

вирішення. 

 

1.2. Гра як засіб формування «Я-економічного» дитини старшого 

дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти 

З’ясовуючи стан проблеми формування «Я-економічного» дітей 

старшого дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти, ми виходили 

із розуміння того, що внутрішні резерви сучасної дитини розкриваються в 

різних видах бажаної для них діяльності: літературної, зображувальної, 

мовленнєвої, музичної, ігрової, конструюванні, моделюванні тощо. Але, на 

відміну від однолітків минулих років, сучасні діти впевнено комбінують їх, 

поєднуючи між собою, оскільки спроможні органічно застосовувати свої 

уявлення про світ у різних сферах життєдіяльності. Поруч з тим, сучасні діти 

відрізняються певними особливостями з огляду на реалії сьогодення 

(безсистемне занурення в інформаційне середовище, нерегламентоване 

користування гаджетами, не завжди доцільна у житті дорослих тощо), 

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, 
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Т. Прищепа, І. Рогальська) [12; 21; 32]. Усі ці риси сучасного дошкільного 

дитинства мають ураховуватися при побудові педагогічного процесу в 

дошкільному закладі,  визначальну роль в якому посідає ігрова діяльність. Гра 

стає змістом і формою організації життєдіяльності дітей; ігрові моменти, 

ситуації та прийоми включаються в усі види дитячої діяльності (Ю. Богінська, 

Н. Захарова, А. Іванова, С. Іванчук, О. Сокуренко) [7; 27; 28; 47]. 

Особлива роль у процесі формування «Я-економічного» дітей старшого 

дошкільного віку належить грі економічного змісту (режисерські, сюжетно-

рольові, дидактичні, гра-стратегія 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 

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). Гра є джерелом формування нових, більш високих за 

своїм суспільним змістом, мотивів (Л. Калмикова, Г. Кіт, Н. Кудикіна, 

Н. Лисенко, Т. Поніманська, Г. Тарасенко) [43].  

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 К. Карасьової та Т. Піроженко [42].  

Значний внесок у розробку теорії й практики гри зробили Н. Гавриш, 

Н. Захарова, А. Іванова [12; 14; 27; ], які розглядають цінність ігор у вихованні 
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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) [11]. 

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) [59]. 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. 

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 [12]. Близька 

позиція висловлена й у дослідженнях Л. Гумерової, О. Козлової [19].  
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Отже, результати теоретичного аналізу проблеми дозволили дати 

структурно-змістовну характеристику гри дітей як педагогічно організованого 

явища, виділивши низку її параметрів. 

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 

безпосередню 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 правила, ігрові позиції, 

уявна ситуація, ризик, ігрові конфлікти, ігрові стани [4]. 

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 ( Див. Додаток Б). 

Необхідність гри пояснюється потребою освоїти незвичайну для дитини 

поведінку. Через наслідування (моделювання) поведінки дорослих 

відбувається спроба примірити на себе в грі соціальні ролі дорослих. Рольові 

ігри в дошкільному віці виникають спонтанно, і ролі розподіляються за 

принципом “чур, я буду”. У дитини не завжди вистачає знань, мало життєвого 

досвіду, щоб побудувати адекватну соціальну модель, і він осягає життя через 

гру. Дошкільнику рольові ігри необхідні для придбання навичок у побудові 

адекватної поведінки стосовно навколишніх його людей. Йому цікаві рольові 

ігри, що розкривають етичні норми взаємин між людьми, ігри, що показують 

весь спектр соціальних побудов дорослого світу. Шестирічка із задоволенням 

пробує себе в будь-якій ролі, будь то роль порушника норм поведінки або роль 

судді. Через гру ми можемо показати самій дитині адекватну реакцію соціуму 



14 
 

на її поведінку, рішення, вчинки в реальній, відчутній для дитині формі, але не 

травмуючи її особистість. 

Сюжетно-рольова гра призводить до змін позиції дитини – від своєї 

індивідуальної та специфічно дитячої – на нову позицію дорослого. Важливим 

моментом у педагогічній підтримці гри з боку дорослого є створення умов 

задля задіяння мотиваційних, емоційних та особистих джерел соціального 

становлення особистості дитини. Використання партнерскої, різновікової 

діяльності відбудовує різні позиції дорослого і дітей. 

Сюжетно-рольові ігри – нескінченно різноманітні за сюжетом, 

характером рольових взаємостосунків і ступеню узагальненості подій, що 

відображаються, – найзначущим для соціального становлення дитини, 

розуміння ним життя суспільства і свого місця в ньому. Але сюжетно-рольові 

ігри не можуть виникнути спонтанно, не маючи підгрунтя. Праці видатних 

психологів Л. Виготського, А. Леонтьева, А. Запорожця, Д. Ельконіна [11; 59] 

переконливо демонструють спадкоємність стадії розвитку ігрової діяльності 

дитини, поступове вдосконалення способів ігрового відображення дійсності. 

Сюжетно-рольова гра економічного спрямування дуже поверхово 

представлена сучасними науковцями в роботі з дітьми дошкільного віку, що 

дало можливість спрямувати зусилля на створення наукового теоретичного і 

практичного підгрунтя. Впевнені, що саме гра економічного змісту допоможе 

дітям оперувати економічними знаннями, накопичити первинний економічний 

досвід. 

Отже, використання гри економічного спрямування у формуванні «Я-

економічного» дитини в освітньому просторі ЗДО потребує обгрунтування та 

реалізації певних педагогічних умов. 
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РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З 

ВИКОРИСТАННЯ ГРИ ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ У 

ФОРМУВАННІ «Я-ЕКОНОМІЧНОГО» ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

2.1. Діагностика особливостей «Я-економічного» дітей старшого 

дошкільного віку 

З метою визначення вихідного рівня сформованості у дітей старшого 

дошкільного віку «Я-економічного» та рівня економічної обізнаності 

педагогів, було проведено діагностичне обстеження. 

На початку експерименту було застосовано діагностування педагогів 

експериментальних установ. Цінність такої діагностики полягала в тому, що 

вона: 

- демонструє готовність педагогів дошкільного закладу до реалізації 

завдань формування економічної обізнаності вихованців; 

- націлює його на розв’язання практичних завдань, орієнтованих на 

підвищення якості економічної освіти дошкільників. 

З метою з’ясування стану їх економічної обізнаності, розуміння 

педагогом важливості та необхідності становлення «Я-економічного» у дітей 

старшого дошкільного віку в сучасних умовах, сприймання дошкільного 

дитинства як найбільш сприятливого періоду для формування економічного 

мислення; вміння створювати предметно-розвивальне середовище 

дошкільного закладу, зорієнтоване на становлення «Я-економічного» дітей, на 

діагностичному етапі ми застосували наступні методики: бесіди, 

інтерв’ювання, анкетування (Див. Додаток В).  

У якості індикатора наявності у педагога ЗДО економічної освіченості, 

було прийнято ставлення педагога до проблем економічного виховання, 

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. 
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Результати констатувального етапу експерименту виявилися такими: 

педагогів із яскраво вираженим позитивним ставленням до проблем 

економічного виховання – 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 %. 

У цілому, як ми бачимо, трохи більше половини (53 %) залучених до 

експерименту педагогів, мали позитивне ставлення до проблем економічної 

освіти вихованців. Вони виявили адекватне розуміння змісту поняття 

„економічна освіта”, володіння на достатньому рівні організацією 

економічного виховання дітей, розуміння необхідності створення предметно-

розвивального середовища дошкільного закладу, зорієнтованого на 

становлення «Я-економічного» дітей старшого дошкільного віку. Дана 

категорія педагогів сприймала дошкільне дитинство як найбільш сприятливий 

період для формування основ економічної обізнаності дітей 5-6 річного віку в 

умовах ринкових суспільних відносин. 

Друга половина опитаних педагогів дошкільного навчального закладу 

(47%), визначивши в цілому необхідність підготовки дитини до участі в 

сучасному економічному соціумі, не прагнуть організовувати спеціальний 

процес економічної освіти своїх вихованців, вважаючи відповідальними за це 

батьків. Як з’ясувалося у ході діагностики, справжня причина не 

зацікавленості педагогів в організації цілеспрямованого процесу економічної 

освіти своїх вихованців криється в їх необізнаності з питань економічної 

освіти дошкільників. Вони не вкладають адекватного змісту в поняття 

економічної освіти, вважають, що більше уваги потрібно приділяти не 

економічному, а трудовому, екологічному чи морально-етичному вихованню 

дитини, не володіють методами та технологіями економічного виховання, бо 

не розуміють його цілей і завдань. 

Наступним етапом діагностичного обстеження була оцінка 

сформованості «Я-економічного» у старших дошкільників в умовах ЗДО та 
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рівень їх підготовки до використання гри економічного спрямування на етапі 

формування . 

У відповідності до теоретичних положень, викладених у першому 

розділі, економічна обізнаність, економічна досвідченість та економічна 

поведінка стали підгрунтям для визначення критеріїв та показників 

сформованості у дошкільників «Я-економічного»: пізнавальний (рівень 

економічних знань, оволодіння сукупністю вмінь та навичок економічної 

діяльності), мотиваційно-ціннісний (рівень відповідальності за результат 

власної праці, позитивне ставлення до економічної діяльності), практичний 

(участь в економічній діяльності, виявляти активність в іграх економічного 

спрямування, готовність брати на себе у грі складні ролі). Схарактеризовано 

рівні сформованості «Я-економічного» у дітей старшого дошкільного віку: 

мінімальний, достатній і оптимальний ( характеристику подано у Додатку Г) 

Для вивчення рівня сформованості «Я-економічного» у старших 

дошкільників використовувались 5 завдань (за методикою А. Смоленцевої з 

нашою інтерпретацією) (Див. Додаток Г), а також наступні стандартизовані 

методики: Н. Непомняща «Картинки предметні»; І. Шахова «Комплексне 

вивчення самооцінки і ціннісних орієнтацій»; О. Орєхова «Доміки».  

Дані методики відображають специфіку саме економічної освіченості 

особистості дитини старшого дошкільного віку, що формується, так як зачіпає 

не стільки власне економічні цінності (багатство, гроші, власність тощо), 

скільки пов’язані з ним соціальні, морально-естетичні, морально-вольові та 

інші типи цінностей.  

 

До участі в експерименті були запрошені вихованці ЗДО №56 «Катюша» 

м. Слов’янська. Дві старших групи були розподілені на експериментальну та 

контрольну (ЕГ-24 дитини), (КГ-23). 

Аналіз отриманих даних продемонстрував, що тільки близько 10 % 

дітей, як у контрольних, так і в експериментальних групах дошкільного 

закладу володіють оптимальним (високим) рівнем, який характеризується 
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стійким проявом у дітей економічних знань, пізнавальних цінностей, 

цінностей перетворення та економічних дій. У більшості дітей (56 %) 

сформованість «Я-економічного» виявилося на мінімальному рівні, (34%) 

дошкільників виявилося на достатньому рівні.  

Як ми і припускали, перевага мінімального рівня сформованості «Я-

економічного» у дітей в експериментальних і контрольних групах, 

відбивається на характері їх 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 і емоції 

морально-економічного змісту. 

Отже, отримані результати підтвердили наше припущення щодо 

значущості практики формування в дітей «Я-економічного» з метою 

економічної обізнаністю та готовності педагогів ЗДО до системної роботи 

щодо формування „Я економічного» у дітей старшого дошкільного віку засоби 

гри економічного спрямування. 

 

2.2. Використання гри економічного спрямування у процесі 

формування «Я-економічного» у дітей старшого дошкільного віку в 

умовах ЗДО 

Результати, які ми отримали на діагностичному етапі експериментальної 

роботи, свідчать про те, що система педагогічного впливу, що існує сьогодні в 

дошкільних закладах, недостатньо забезпечує розвиток «Я-економічного» 

дітей старшого дошкільного віку. 

Вихідними позиціями формувального етапу дослідження стали наукові 

підходи щодо вивчення «Я-концепції» особистості (Р. Бернс, К. Блага, 

М. Корепанова, М. Шебек тощо) [4; 33] ; технологічні підходи, що висвітлені 

у чинних програмах розвитку самосвідомості й індивідуальності дитини 

дошкільного віку (програма Є. Рилєєвої «Як допомогти дошкільнику знайти 
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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.); розроблений 

методичний інструментарій до Програми економічної освіти дошкільників 

(авторська програма А. Шатової «Дошкільник і економіка»; методичний 

посібник Р. Жадан, Г. Григоренко із планування занять з економічної освіти 

дітей старшого дошкільного віку; розробка А. Смоленцевої в галузі 

економічних ігор; економічні азбуки для дітей дошкільного віку І. Шведової і 

Г. Солдатенко; інноваційна програма Л. Голуб «Економічне виховання 

дошкільників»; авторський посібник Є. Курак, Л. Міхірєвої «Економічне 

виховання дошкільників»; методичний посібник Л. Киреєвої «Граємо в 

економіку»; методичний посібник Н. Клариної «Уроки гнома Економа і феї 

Екології». 

У своєму дослідженні ми використали гру економічної спрямованості, 

що є нашою авторською позицією. 

Вважаємо, що природа гри взагалі та природа гри економічної 

спрямованості співвідноситься із показниками параметрів «Я-економічного» і 

саме тому може бути ефективною технологією його розвитку за таких умов:  

- організація соціально-ігрового середовища та досвіду спільної 

діяльності в ньому; 

- забезпечення часу і місця для проведення гри економічного 

спрямування в освітньому просторі ЗДО; 

- використання спеціальних прийомів стимулювання, виникнення та 

розгортання гри економічного спрямування. 

Гра економічного спрямування є тим полем, де природним чином 

виявляють себе та розвиваються якості, що визначають своєрідність 

особистісної позиції дитини у відповідності до параметрів «Я-економічного». 

Завдяки сутності такої гри як засобу економічної освіти є можливим: отримати 

нові враження та набути соціального досвіду економічної діяльності; 

допомогти дитині усвідомити єднання з іншими; продемонструвати дітям, що 
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таке повага до результатів економічної діяльності; навчити приймати рішення 

– самостійно або в групі; поєднати вчорашні та сьогоднішні цінності спільної 

праці; пов’язувати почуття і мораль щодо засвоєння понять «моє» та «наше»; 

слухати та розуміти інших; слідувати соціально-економічним нормам і 

правила; показати, що можна приймати економічні рішення на підставі 

компромісу; допомогти дитині поводити себе адекватно у будь-якій 

економічній ситуації. 

Гра економічної спрямованості актуалізує на пізнавальному, ціннісному 

та практичному рівні усвідомлення очевидних економічних правил: 

проаналізувати ситуацію, в якій ти опинився, прийняти рішення, визнати, що 

стосунки людей у будь-якій діяльності – це велика цінність і треба 

підтримувати їх, говорити людям про те, чого ти хочеш, що відчуваєш і 

думаєш, не ображати інших людей і не давати їм «втратити обличчя». 

У процесі організації педагогічного експерименту, ми дійшли висновку 

щодо необхідності поетапної реалізації педагогічних умов. На підготовчому 

етапі здійснювалася просвітницько-консультативна діяльність для педагогів 

дошкільного закладу та заходи для створення атмосфери зацікавленості та 

підтримки на всіх етапах взаємодії дорослого і дитини. 

Просвітницька робота включала (на основі результатів попереднього 

діагностування) проведення різних форм підвищення економічної обізнаності 

педагогів. 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.  

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 доцільності”, „Чи є дитина суб’єктом чи об’єктом економічної 



21 
 

соціалізації”, „Яка роль педагога в формуванні первинного економічного 

досвіду особистості дошкільника”.  

Особливої уваги приділяли створенню наочно-ілюстративного 

матеріалу економічного змісту; розробка економічної ігротеки; створення 

економічного дидактичного інструментарію. Підготовчий етап включав і 

діяльність педагогів у створенні авторських економічних ігор. 

Ефективність даного етапу дослідної роботи пов’зана з особистісно-

орієнтованою позицією вихователя у взаємодії з дітьми. Така позиція 

обумовлена цілісним баченням дитини з урахуванням її індивідуальних та 

особистісних якостей, намаганням створити середовище, багате на економічні 

події, наповнити життєвий досвід дитини економічним змістом та цінностями; 

оптимізувати процеси індивідуалізації та економічної соціалізації дитини 

На основному етапі здійснювалась організація спеціального 

індивідуального і групового простору для проведення гри економічного 

спрямування та її супроводу. При доборі, адаптації та розробці цих ігор ми 

враховували завдання дослідження, первинний економічний досвід дітей та їх 

індивідуальні особливості. 

На основному етапі в експериментальній групі були реалізовані 

принципи ігрової діяльності: 

- одночасна взаємодія – всі діти працюють в один і той же час; 

- однакова участь – для виконання завдання кожній дитині надається 

однаковий час; 

- позитивна взаємодія – група виконує завдання при успішній роботі 

кожної дитини; 

- індивідуальна відповідальність при роботі в групі у кожної дитини 

своє завдання. 

На підставі аналізу змісту ігор економічного спрямування були 

визначені і застосовані універсальні умови їх проведення: підбір педагогом 

завдань і вправ економічного змісту для групи дітей (на основі аналізу 

результатів індивідуальної і групової діагностики); ознайомлення 
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дошкільників з економічною проблемою, яку треба розв’язати, з метою, якої 

треба досягти (проблема і мета, завдання мають бути чітку і доступно 

сформульовані вихователем, щоб у дітей не виникало відчуття незрозумілості 

і непотрібності того, чим вони займаються); взаємодія дітей у процесі гри один 

з одним для досягнення поставленої економічної мети; по закінченні гри 

обов’язковим є аналіз результатів, підведення підсумків. 

Моделюючи соціально-ігровий простір брали до уваги такі основні 

положення: 

-це особливе середовище, в якому «живуть» і складають базис 

соціально-економічні процеси, стосунки, позиції, практики; 

-в ньому здійснюються економічні стосунки, що розгортаються у 

вигляді висловлювань, дій, вчинків дітей та вихователя, у певному образі 

речей, інтер’єру, атрибутів, тощо; 

-у такому просторі суб’єкти взаємодії виконують різні економічні ролі і 

набувають певного досвіду; 

-у соціально-економічному просторі відбуваються або моделюються 

певні економічні події; 

-ядро соціально-економічного простору складає група дитячого садка, 

контакти в якій характеризуються безпосередністю, інтенсивністю та 

відносною стійкістю. 

Для оптимізації процесу формування «Я-економічного» ігри 

економічного спрямування були згруповані у відповідні блоки (за 

економічною ознакою): 

1. Світ грошей (знайомство з грошовими знаками, установлення 

залежності між якістю товару й прибутком з його продажу. Це, наприклад, ігри 

«Банк», «Обмін 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. 
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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. 

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. 

Ефективність застосування системи ігор економічного спрямування у 

процесі формування «Я-економічного» дітей старшого дошкільного віку 

обговорюється в наступному параграфі. 

 

2.3. Результати експериментального дослідження 

Для визначення ефективності використання гри економічного 

спрямування у формуванні «Я-економічного» старших дошкільників на 

узагальнювальному етапі експериментальної роботи проведено підсумкову 

діагностику, виконаний аналіз емпіричних даних, що висвітлює динаміку 

сформованості «Я-економічного» за визначеними параметрами, показниками 

та рівнями. 

Формувальний етап експерименту проходив у природних умовах 

освітнього процесу дошкільного закладу. Реалізацію педагогічних умов 

підвищення ефективності процесу формування «Я-економічного» у дітей 

старшого дошкільного віку в умовах закладів дошкільної освіти 

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 закладу дошкільної освіти до 

проблеми формування «Я-економічного» у дітей старшого дошкільного віку 

після проведеної роботи, у кількісному значенні наведено в таблиці 2.1. 
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Як бачимо, до кінця експерименту стійке заперечення необхідності 

формування «Я-економічного» у дітей старшого дошкільного віку, 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. 

Таблиця 2.1 

Ставлення педагогів до формування «Я-економічного» у дітей 

дошкільного віку (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 закладів дошкільної освіти. Більшість педагогів стали розуміти, що 

проблема формування Я-економічного в дітей старшого дошкільного віку 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 формування у дітей «Я-

економічного», ми пов’язуємо із виникненням у них стійкого розуміння й 

бажання діяти в реальній практиці з позицій залучення методичного 

інструментарію у створенні предметно-розвивального середовища власної 

групи ЗДО.  
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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 

формуванні «Я-економічного» дітей старшого дошкільного віку.  

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: 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, 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). Рефлексивний аналіз власної роботи педагогів-

експериментаторів став відрізнятися усвідомленням, адекватною оцінкою 

своїх знань, умінь, результатів діяльності з економічної освіти себе й дітей. 

Результати контрольного етапу діагностики рівня сформованості «Я-

економічного» показали, як бачимо з таблиці 2.2 та рис. 1, що порівняно з 

контрольною в експериментальній групі значно знижено кількість дітей з 

мінімальним рівнем сформованості економічного складника „Я” (16,1% і 

25,9% відповідно). 

Таблиця 2.2 
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Порівняльна оцінка рівнів сформованості «Я-економічного» дітей 

старшого дошкільного віку 

Рівні сформованості  

(у %) 

До експерименту Після експерименту 

Групи дітей ДНЗ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Мінімальний 26,9 27,1 25,9 16,1 

Достатній 56 56,4 56,9 58,4 

Оптимальний 17,1 16,5 17,2 25,5 

 

 До 

експерименту 

 Після експерименту 

Рис. 1. Порівняльна оцінка рівнів сформованості «Я-економічного» 

дітей старшого дошкільного віку 

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, систематичне та цілеспрямоване використання ігор економічного 

спрямування у регламентованій та самостійній діяльності дітей ЕГ привело до 

якісних змін економічної обізнаності дітей та деяких поведінкових реакціях. 

Ці зміни є відчутними, особливо під час спостереження за економічною 

поведінкою дітей у ситуації вільної гри. 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

КГ ЕГ КГ ЕГ

Низький рівень

Середній рівень

Високий рівень
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Можна стверджувати, що включення ігор економічного спрямування у 

регламентовану, а потім самостійну діяльність дітей, сприяло осмисленню 

нового особистісного досвіду(комунікацій, вибору та прийняття рішення, 

діяльності тощо), економічних знань та способів їх отримання, економічних 

умінь та навичок, що закладаються у досвіді старших дошкільників, дозволили 

їм відчути і розвинути власні соціально-економічні якості, гармонізувати 

взаємостосунки із мікросоціумом, позитивно зміцнити власне «Я-

економічне», сформувати початкові індивідуальні уявлення про економічну 

картину світу, розвинути комунікативні навички в економічній діяльності. Гра 

економічного спрямування за своїм змістом та технологією здійснення 

дозволяє проектувати соціально-економічний простір, сприяти розширенню 

досвіду життєдіяльності дошкільника; організувати педагогічно доцільні 

комунікації учасників освітнього процесу, спрямовані на засвоєння спектру 

соціально-економічних ролей у дошкільному дитинстві; насичувати 

соціально-економічне середовище спільними переживаннями дитини з 

дорослими; моделювати значущі для дитини економічні події з метою 

збільшення можливостей набуття досвіду взаємодії. 

Отже, отримані результати переконливо доводять наше початкове 

гіпотетичне припущення щодо необхідності формування «Я-економічного» у 

дітей старшого дошкільного віку в умовах ЗДО засобами гри економічного 

спрямування. 
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ВИСНОВКИ 

У науковій роботі досліджено проблему використання ігор 

економічного спрямування у формуванні «Я-економічного» дітей старшого 

дошкільного віку; визначено й експериментально апробовано умови 

використання гри економічного спрямування як засобу формування «Я-

економічного» дітей старшого дошкільного віку. Проведена робота дозволила 

зробити такі висновки:  

1. Вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми дослідження 

дало змогу з’ясувати стан проблеми формування «Я-економічного» у дітей 

старшого дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти. Виявлено, що 

«Я-економічне» співвідноситься з різними аспектами «Я-концепції 

особистості», що розглядається як система уявлень індивіда про себе, 

усвідомлена, рефлексивна складова особистості. 

 2. Схарактеризовано феномен гри економічного спрямування в 

освітньому просторі закладу дошкільної освіти, визначено гру економічного 

спрямування як діяльність її суб’єктів, в процесі якої надається можливість 

формування «Я-економічного» через пошук та використання засобів 

мужсуб’єктної взаємодії. Доведено, що гра економічного спрямування є тим 

соціально-освітнім полем, де природним чином виявляють себе та 

розвиваються ознаки, що характеризують процес формування «Я-

економічного» кожної дитини. 

3. Для здійснення діагностики особливостей сформованості «Я-

економічного» у дітей старшого дошкільного віку використано комплекс 

діагностичних методик, що дозволило дослідити пізнавальну, ціннісну та 

поведінкову сфери «Я-економічного» дитини. Діагностичний етап 

дослідження засвідчив, що більшість обстежених дошкільників знаходиться 

на достатньому та мінімальному рівнях сформованості «Я-економічного». 

4. У процесі організації педагогічного експерименту було поетапно 

реалізовані визначені педагогічні умови використання гри економічного 

спрямування в процесі формування «Я-економічного» у дітей старшого 
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дошкільного віку: створення предметно-ігрового середовища для організації 

ігор економічного спрямування; забезпечення часу і місця для гри 

економічного спрямування в освітньому просторі ЗДО; використання 

спеціальних прийомів стимулювання та розгортання гри економічного 

спрямування. 

5. Дані контрольного етапу дослідження довели, що система 

використання ігор економічного спрямування у процесі формування «Я-

економічного» дітей старшого дошкільного віку в умовах закладу дошкільної 

освіти є ефективною та перспективною, а одержані результати позитивними. 

Перспективним напрямом дослідження має стати вивчення 

можливостей використання ігор економічного спрямування у формуванні 

економічної культури дітей і дорослих. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ «Я-ЕКОНОМІЧНОГО» У ДІТЕЙ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
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Додаток Б 

ГРА-ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гра економічного 

спрямування 

Позиція дитини 

Групова гра 

Обладнання ігрового 

простору 

Створення та розвиток 

сюжету 

Розподіл ролей між дітьми, надання 

функцій предметам-замісникам 

Безпосереднє або опосередковане 

виконання сюжетний дій (програвання 

ролей) 

Позиція педагога 

Супроводжувальний стиль 

педагогічного спілкування 

Організація предметно-розвивального 

середовища економічного змісту 

Залучення дитини до ігрової 

взаємодії 

Виокремлення спеціальних прийомів 

стимулювання виникнення і розвитку 

гри економічного спрямування 

Спільне виготовлення з дитиною 

атрибутів для гри та макетів 
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Додаток В 

АНКЕТА ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ 

 ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

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 Г 

Оцінка сформованості «Я-економічного» у дітей старшого дошкільного 

віку  

(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. 
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Мета: виявити сформованість економічних уявлень. 

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”); 
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 2. банкноти номіналом 10 гривень, 5 доларів, 10 євро, 5 – копійчана 

монета (категорія „Гроші”); 

 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? 

Завдання 5. 

Продовжи речення. 
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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. 

Оптимальний рівень сформованості. 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 вибір, орієнтуючись на істотні ознаки; використовує в мовленні 

економічні терміни. Максимально самостійна при виконанні завдань. 
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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. 

Достатній рівень сформованості. 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). 

Мінімальний рівень сформованості. 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 Д 

ЕТАПИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Перший етап 

(підготовчий) 

- Просвітницько-консультативна діяльність для 

педагогів дошкільного закладу; 

- Сприяння створенню психолого-педагогічної 

підтримки та безпеки на всіх етапах взаємодії 

дорослого та дитини. 

 

 

Другий етап 

(основний) 

- Організація спеціального індивідуального 

простору для дитини; 

- Забезпечення часу та місця для гри в житті 

дитини; 

- Спільне створення універсальних макетів для гри 

та наповнення їх відповідною атрибутикою; 

- Супровід ігрової діяльності в різних її формах. 
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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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


