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Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників
для роботи у закладах освіти
(освітня програма дистанційного курсу)
Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної державної
освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.

1. Найменування: «Малюк у світі економіки та фінансів».
2. Напрям: формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених
частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту".
3. Форма підвищення кваліфікації: дистанційна. Онлайн-навчання відбувається на сайті
https://vseosvita.ua/.
4. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Автор(ка) - Часнікова Олена Володимирівна, старший науковий співробітник Інституту педагогіки
НАПН України, кандидат педагогічних наук, автор-розробник навчальних курсів, посібників з
економічної освіти для дітей і дорослих.
5. Цільова аудиторія: курс призначений для усіх тих, хто займається економічним вихованням дітей
дошкільного віку: вихователям ЗДО різної форми власності, гувернерам, батькам.
6. Мета програми: навчитися організувати процес економічного виховання дітей дошкільного віку.
7. Зміст програми:
Про економіку і фінанси слід говорити дітям, починаючи з дошкільного віку, оскільки вже відтоді
малюк включається у економічні процеси у якості споживача, отримує від батьків перші «кишенькові
гроші». Для економічного виховання варто використати можливості дошкільного навчального закладу.
Під час занять моделюються економічні ситуації, які можуть виникнути у магазині, на ринку; фінансові
відносини з іншими людьми. Таким чином, діти звикають до економічних процесів, отримують
можливості оцінювати власну економічну поведінку і поведінку інших, приймати раціональні виважені
рішення.
Довгий час вітчизняна дошкільна педагогіка не торкалась цієї проблеми, оскільки людина у системі
жорсткого адміністрування була лише виконавцем економічної політики держави і правлячої партії. Усе
змінилося, наші діти мають бути готовими до життя в новому швидкозмінному світі, який дає чимало
можливостей. Мають бути відповідальними і впевненими у собі.
8. Обсяг (тривалість) навчання: 36 годин/1 кредит Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: підприємливість та фінансова грамотність - вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та
втілювати їх у життя задля підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку
суспільства і держави; зацікавлення світом економіки та фінансів; ознайомлення з базовими
економічними поняттями, та методикою їх формування на заняттях в ДНЗ; ознайомлення з методикою
проведення моделюючих ігор, дидактичних ігор, сюжетно-рольових ігор економічного спрямування;
формування адекватного відношення слухачів до грошей та фінансів, опанування способів оцінки такого
відношення у малюків; навчання розробці та використанню дидактичних матеріалів економічного змісту;
фахові: слухач курсу навчиться: прийомам формування навичок ощадливості та раціонального
користування ресурсами у дошкільників; оцінювати економічну поведінку дошкільника; проводити різні
види економічних ігор в ДНЗ; способам організації навчальної діяльності дошкільників з економічного
виховання; робити заняття у ЗДО яскравими, цікавими, життєвими.

* Програму укладено відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями,
внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

