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До четвертого типу вмінь належать причиново-наслідкові зв’язки 
між образними компонентами тексту, внутріконтекстні образні та 
поняттєві узагальнення; вміння висловлювати своє ставлення до 
прочитаного. 

П’ятий тип умінь означає здатність самостійно інтерпретувати зміст 
і значення художнього твору в цілому; встановлювати типологічні зв’язки 
між образами й творами різних письменників та інших видів мистецтва, 
помічати пізнавані факти в нових проявах дійсності; складати власні твори 
за мотивами прочитаного. Цей тип умінь знаменує вихід читачів за рамки 
виучуваного твору й передбачає наслідок впливу його потенціалу на 
характер сприймача [4, с. 142–143].  

Кожен із типів умінь має вмотивовану структуру, ускладнювальну 
від класу до класу, що дає змогу вибудовувати cистему навчальних 
завдань, яка теж відповідно ускланюється. Завдання структуруються не 
лише за змістом і способами виконання, а й формою реалізації: 
матеріальною, матеріалізованою й мовленнєвою, що поступово приводить 
учнів до інтеріоризації засвоюваних знань і вмінь [86, с. 142–143]. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Перехід до ринкових відносин вимагає вміння практично 

застосовувати економічні знання, використовувати їх у процесі будь-якого 

способу організації виробництва – від державного підприємства до 

приватного бізнесу. Для підготовки до економічної діяльності потрібно 

навчити людину перш за все вірити в себе та свої сили, яка допоможе 
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встояти за складаних соціально-економічних умов. Поваги до себе, 

почуття власної гідності потрібно вчити з раннього віку. 

У зв’язку з цим завдання економічного виховання дітей та молоді 

набуває особливої актуальності. Його практичне розв’язання є одним із 

головних аспектів національного виховання підростаючого покоління, про 

що свідчить зміст Державної національної програми «Освіта» (Україна 

ХХІ століття), Закон України «Про вищу освіту». 1 липня 2014 року, Закон 

країни «про Освіту» прийнятий у вересні 2017 року та занесенням до нього 

змін 20.12 2018 року та 06.06.2019 року. 

Як відомо, люди в підприємницькій діяльності прагнуть досягти 

результатів, мобілізують величезну життєву енергію, коли вони 

зацікавлені у своїх цілях і коли їм довіряють. У випадку розумного 

управління вони не намагаються уникнути відповідальності; успіх та 

визнання часто для них є важливішими за гроші. Поваги до себе, почуття 

власної гідності потрібно вчити з раннього віку. 

Дуже важливо навчити дітей не боятись негативного в собі, але 

розуміти недоліки. Абсолютно ідеальних людей, як морально, так і 

фізично здорових, не існує; діти чудово це знають. Отже, завдання 

педагога полягає в ненав’язливо непомітному для дітей усунення певних 

недоліків і перевід їх у нешкідливу для них самих і суспільства.  

Тому формування економічної компетентності є процесом накопи-

чення відповідних знань, умінь та навичок, а також їх використання у 

повсякденному житті. Поняття «життєва компетентність» – більш складне 

та багатогранне і виступає необхідною психологічною умовою щодо 

самореалізації особистості. Компетентність у житті розкриває міру 

включеності особистості в активну діяльність, здатність ефективно 

розв’язувати проблемну ситуацію життя, мобілізуючи при цьому знання, 

досвід, цінності, уміння. 

Поняття «життєва компетентність» значно ширше, об’ємніше, 

оскільки передбачає спроможність особистості набувати знання, перетво-

рювати їх на уміння та адекватно діяти. 

Життєва компетентність – це знання, вміння, життєвий досвід 

особистості, її життєтворчі здатності, необхідні для розв’язання життєвих 

завдань і продуктивного здійснення життя як у практичній діяльності. 

На наш погляд, назріла необхідність розробки як спеціального і 

системного педагогічного забезпечення та узагальнення досвіду роботи 

таких об’єднань, так і різних аспектів організаційних і педагогічних умов 

наступності економічної освіти. У зв’язку з цим необхідно вибудувати 

структуру вимог до змісту освітніх програм, Державного освітнього 

стандарту. Необхідно системне дослідження процесу організації наступ-

ності економічної освіти дітей, учнів, педагогічних умов його здійснення, і 

також аналіз ефективності розроблюваних моделей. 
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Окремі аспекти наступності у навчанні основам економіки 

періодично потрапляють у поле зору педагогів, методистів, психологів. 

Зараз спостерігається значний інтерес до цієї проблеми у зв’язку з 

концепцією неперервної освіти та новим Законом «Про освіту». 

Аналіз соціальних передумов, що обумовлюють необхідність 

вдосконалення системи безперервної економічної освіти, показав важли-

вість і необхідність наступності, що забезпечує взаємозв’язок між різними 

ступенями системи безперервної освіти. В цьому контексті значне місце 

займає проблема наступності і взаємозв’язку дошкільної, початкової й 

середньої та вищої економічної освіти. Вона має не тільки власне 

педагогічне, а й велике соціальне значення. Від її адекватного рішення в 

чималому ступені залежить доля значної частини молоді. 

Проблема наступності між закладами дошкільної та загальноосвітньої 

освіти була поставлена вперше в 20–30 роки в працях Н. К. Крупської, 

А. В. Луначарського, С. Т. Шацького та інших. 

В рамках філософського підходу категорія наступності розроблялася 

в дослідженнях А. А. Абдурахманова, В. Г. Афанасьєва, Б. С. Батурина, 

М. П. Зав’ялової, А. І. Зеленкова, Г. І. Ісаєнко, З. А. Мукашева, В. Г. Руба-

нова та інших. 

За останні роки виконано значний обсяг досліджень з проблеми 

наступності у навчанні, де намітилося кілька напрямків. Перший напрям 

пов’язаний частково з вивченням місця і ролі наступності в цілісному 

педагогічному процесі, а також з розглядом її значущості в навчанні 

(С. Г. Вершловський, Ш. І. Ганелин, С. М. Годнік, Б. С. Гершунський, 

Ю. Н. Кулюткін, А. А. Киверялг, М. Н. Скаткін та інші); 

Другий напрямок – пов’язаний з розкриттям змісту наступності між 

різними ступенями загальноосвітньої школи, розкриттям умов реалізації 

наступності при вивченні того чи іншого навчального предмета (Р. Х. Руга, 

Ю. А. Кустов, В. Н. Мадзігон та інші); 

Третій напрямок – пов’язаний з проблемою наступності між 

дошкільною й загальноосвітньою, середньою і вищою професійною 

школою, що невипадково, бо вчорашній школяр, що здав іспити за курс 

середньої школи, при вступі до вузу зустрічає значних труднощів у 

навчанні. Одна з причин цього полягає в тому, що середня школа слабо 

готує своїх випускників до після шкільної освіти та самоосвіти. Цій темі 

присвячені роботи Г. А. Александрова, Л. М. Бєляєвої, А. Д. Бондаря, 

В. І. Брудно, С. М. Джерела, С. І. Казаченко, Т. М. Куриленко, А. М. Луж-

никова, В. Е. Тамарина, З. Ю. Тарведене, Яз. Умборга та інших. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про посилення 

уваги до розробки основ неперервної професійної освіти (А. А. Мерк, 

Л. В. Голуб, Л. Я. Осипова, С. І. Лук’янченко, Е. Л. Осоргин і ін.). 

Вивчення вищеназваних робіт дозволило нам визначити основні 
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поняття, що потребують свого розкриття в процесі навчання до яких 

відносяться: економічна освіта, економічна діяльність, економічне 

виховання, економічна культура. Економічна освіта розглядається як 

процес глибокого засвоєння економічних знань (понять, категорій, законів, 

їх змісту), вироблення умінь і навичок економічного мислення, вміння 

оцінювати свої результати з позиції завтрашнього дня, вміння порівнювати 

особисті потреби з економічними можливостями суспільства і т.д. Воно 

тісно пов’язане з економічним вихованням, покликаним закріпити в 

свідомості особистості отримані знання, застосувати їх у відповідності з 

наявним життєвим досвідом, розвинути соціально виправдані економічні 

потреби та інтереси, економічно усвідомлене ставлення до праці і 

навколишнього середовища. Воно покликане створити установку на 

реальну оцінку економічної діяльності, удосконалювати економічну 

культуру, якості, вміння та здібності, удосконалювати пізнавальний 

процес, долучати до трудової та основам економічної діяльності. 

Економічна діяльність являє собою регульовану свідомістю психічну 

і трудову активність людини, спрямовану на вдосконалення інтелекту-

ального потенціалу дитини, на реалізацію економічних потреб, інтересів і 

установок, на підвищення якості та кількості праці та отримання 

матеріально значущих результатів. Економічна діяльність завжди 

пов’язана з високою пізнавальною активністю, постійним підвищенням 

рівня інформованості в загальних економічних питаннях і її аналізом. 

Економічна культура тісно взаємопов’язана із загальною культурою 

людини. Отже, економічна освіта є невід’ємною частиною цілеспрямованої 

діяльності з формування всебічно розвиненої, гармонійної особистості, яка 

проявляє себе у відповідності з вимогою об’єктивних економічних законів. 

Наше дослідження дозволяє зробити висновок про те, що багато 

питань наступності в економічній освіті не отримали повного і аргумен-

тованого рішення. Встановлення спадкоємних зв’язків в економічній освіті 

вимагає визначення функції кожного ступеня у формуванні особистості, 

відповіді на питання про кінцеві, очікувані і досягнутих результатів 

навчання на кожному етапі. Необхідно знайти способи і засоби організації 

наступності в нових інтегративних освітніх моделях економічної освіти, 

визначити провідні організаційні та педагогічні умови, які могли б стати 

фундаментом реалізації концепції і освітньої моделі економічної освіти. 

Ринкова економіка вимагає від молодої людини не тільки 

економічних знань, але й економічного мислення. Власне формування 

економічного мислення, зокрема правильний вибір професії, усвідомлення 

необхідності кар’єрного зростання, і є запорукою успішності молодої 

людини. Досліджувана проблема потребує подальшої розробки та 

поглибленого вивчення. 

У процесі дослідження виявили, що часто виникає невідповідність 
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організації економічного виховання особистості тим завданням, які ставить 

суспільство перед освітою, тому що відсутні окремі методики, необхідні 

для дослідження об’єктивного психологічного стану дітей. Результати 

дослідження дають підставу зробити узагальнення про те, що такий стан 

зумовлений недостатньою увагою з боку педагогічної науки. Досліджувана 

проблема потребує подальшої розробки та поглибленого вивчення. 
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ENGLISH PHRASEOLOGY:  

FEATURES AND DIFFICULTIES OF TRANSLATION 

 

Working with vocabulary of English fiction, phraseologisms, that is, 

persistent phraseological references, are great difficulties for understanding and 

translation. The human factor plays a huge role in the phrase-making, because 

the vast majority of phraseologisms are related to the person, different spheres 

of his activity [2, p. 4]. 

When translating phraseologisms into native language, you need to find 

expressions and language clichés that are right for the mentality and culture of 

the translated language. 

Idiom – a form of figurative language, in which the total meaning of 

phraseology is not equal to the total value of its components, often this value has 

nothing to do with the meaning of words. 

Phraseologisms often contain a metaphorical element, so they cannot be 

translated verbatim, because they have a distinct national color. 

Phraseologisms are divided into 3 types: 

1) Phraseological conjunctions or idioms – unmotivated units that act as 

word equivalents; 

2) Phraseological unities – motivated units with a single holistic value that 

arises from the confluence of the values of its lexical components; 

3) Phraseological conjunctions – inversions in which one component has 

a phraseologically related meaning that is expressed only in relation to a well-


