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ЗАКЛАДУ ТА РОДИНИ 
 

Економічне виховання дітей-дошкільників вивчає закономірності ді-
яльності дітей цього віку, специфіку педагогічної діяльності, спрямовану 
на формування економічних уявлень, понять, навичок і звичок у дітей [2, 2]. 

Предметом вивчення методики економічного виховання є оволодін-
ня економічними знаннями як засобами організації відносин дитини до-
шкільного віку з навколишнім світом. Особливістю методики економічно-
го виховання дошкільників є набуття елементарних знань і досвіду як у 
сім’ї, так в дошкільному закладі. І в цьому аспекті важливо визначити межі 
знань, умінь і навичок. Економічні знання набуваються шляхом насліду-
вання за інструкцією дорослого в результаті логічної поведінки, творчого 
вивчення навколишнього світу [3, 12]. 

Вивчення психолого-педагогічних основ проблеми, аналіз програм 
виховання і навчання в дитячому садку, дані проведеного дослідження за-
свідчують необхідність здійснення початкового економічного виховання 
дітей старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ. 

Економічне виховання також починається з родини. Родинний ухил, 
особистість матері та батька цілеспрямовано впливають на формування у 
малят бережливості, поваги до праці у всіх її проявах, контролю за проце-
сом і результатами. В родині щоденно враховується повага до праці, бере-
жне ставлення до матеріальних здобутків, працелюбність і раціональність. 
Саме в родині на чуттєвій основі у дитини формуються економічні якості 
особистості – бережливість, діловитість, самостійність, організованість. 
Дослідники зазначають, що при формуванні уявлень про працю дорослих з 
метою виховання працелюбності, педагогічний процес повинен будуватися 
на основі взаємозв’язку знань про працю дорослих і практичної діяльності 
дітей. Ці дві сторони повинні постійно узгоджуватися, тобто знання про 
працю дорослих повідомляються для подальшого удосконалення і розвит-
ку різних видів практичної діяльності дітей. 

Економічне виховання старших дошкільників спрямоване на засво-
єння дітьми елементарних економічних знань, умінь та навичок, а також 
формування морально-етичних якостей особистості. 

Ефективною виявилася розроблена нами система економічного ви-
ховання в дошкільному закладі, яка включила: 

• формування початкових економічних знань, умінь і навичок, яко-
стей особистості засобами ознайомлення дітей з працею дорослих на осно-
ві взаємодії різних видів діяльності (трудової, ігрової, навчальної, зобра-
жувальної); 



• відповідну підготовку вихователів та залучення батьків до почат-
кового економічного виховання старших дошкільників; 

• створення ігрової атмосфери при ознайомленні з різними еконо-
мічними категоріями, а також умов для самостійного прояву дітьми особи-
стісних якостей економічного характеру, використання економічних уяв-
лень в різних видах діяльності. 

• створення розвивального середовища для економічного виховання. 
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