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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації «Методичні аспекти 

розвитку економічного мислення дітей дошкільного 

віку» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю: 012 

Дошкільна освіта 

Цільова аудиторія Вихователі, вихователі-методисти закладів дошкільної 

освіти  

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

15 год. /2 дні 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

 

Очна форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и)/ 

укладачі програми 

Скрипник Віра Валентинівна, старший викладач 

кафедри педагогіки та технологій неперервної освіти 

Місце реалізації 

програми 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради», м. Одеса, пл. Михайлівська, 17 

Вартість/ 

безоплатність 

надання освітньої 

послуги 

Освітні послуги для слухачів курсів надаються 

безоплатно (виняток: педагоги приватних закладів, 

педагоги закладів освіти інших областей, викладачі ВНЗ 

І-ІІ рівня акредитації, які не підпорядковуються МОН 

або мають подвійне підпорядкування) 

Строки реалізації 

програми 

2020 рік 

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

Сертифікат про підвищення кваліфікації 

 

 

 

 

 

  



ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність. В умовах ринкової економіки життя потребує від сучасної 

людини економічної культури, засвоєння економічних понять, вільне 

оперування ними. Майбутнє покоління має жити в нових умовах, оволодівати 

принципово новими професіями, які потребують інших уявлень, професійних і 

особистісних якостей. З дошкільного віку дитина стає мимовільним учасником 

економічного життя дорослих, отримує різноманітну економічну інформацію. 

Отже, виникає необхідність у цілеспрямованому розвитку компетентностей 

дитини як майбутнього суб’єкту економічних відносин.  

Процес економічного виховання в закладі дошкільної освіти реалізується 

через різноманітні форми його організації. Вихователь ЗДО повинен вміти 

використовувати педагогічні, психологічні та методичні аспекти розвитку 

економічного мислення дітей дошкільного віку. Використання різноманітних 

форм надає вихователю можливість виявити творчість, індивідуальність і 

водночас зробити процес пізнання економіки цікавим, доступним. 

Запропонований курс націлений на розвиток методичної компетентності 

вихователя, його здатності до формування економічної грамотності 

дошкільника в різних видах діяльності, розвитку економічного мислення та 

свідомості дитини. 

Мета – поглибити знання педагогів щодо використання сучасних методів 

економічної освіти та розвитку підприємницької компетентності дошкільників; 

розширити уміння і навички педагогів з економічного виховання дітей; 

розвиток професійних якостей педагогічних працівників закладів дошкільної 

освіти, необхідних для формування соціально-фінансової грамотності 

дошкільників. 

Нормативна база визначення змісту навчальної програми підвищення 

кваліфікації педагогів: Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VІІІ, 

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III, Базовий 

компонент дошкільної освіти, Закон України «Про охорону дитинства» від 26 

квітня 2001 р. №2402-ІІІ, Конвенція ООН «Про права дитини», Концепція 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Національна стратегія 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Програми розвитку дітей, 

Інструктивно-методичні рекомендації МОН України «Щодо забезпечення 

наступності дошкільної та початкової освіти»  від 19.04.2018 № 1/9-249. 

Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися / набуватися 

(загальні, фахові тощо): 
- професійно-педагогічна компетентність – здатність самостійно і 

комплексно розв’язувати складні спеціалізовані завдання в галузі розвитку 

освітнього процесу закладу дошкільної освіти, здійснення завдань 

економічного виховання дошкільників та формування їх соціально-фінансової 

грамотності;  

- соціально-громадянська компетентність – здатність приймати рішення 

і діяти відповідно до морально-етичного та правових норм; 



- підприємницька компетентність – здатність до планування, складання 

прогнозів і передбачення наслідків своїх дій, розуміння економічних категорій 

та засад підприємницької діяльності, позитивне ставлення до таких 

підприємницьких чеснот, як свобода вибору, чесність, розсудливість у 

фінансових справах; 

- інформаційно-цифрова компетентність – здатність до аналізу та 

порівняння отриманої інформації з іншими джерелами; навики роботи з 

комп'ютером. 

Очікувані результати навчання: 

 знання сучасних концепцій, завдань, змісту, методів, організаційних 

форм дошкільної освіти; особливостей та інструментарію освітнього процесу 

для економічного розвитку дошкільника; 

 знання традиційних та інноваційних технологій організації і 

проведення методичної роботи в закладі дошкільної освіти з економічного 

напрямку; 

 знання сучасних тенденції, технології, методики впровадження 

предметів, сучасні наукові, методологічні та педагогічні засади, на яких 

побудовані навчальні предмети; 

 уміння і навички забезпечення організації педагогічного процесу 

для успішного розв’язання завдань економічного виховання дітей; 

 уміння використовувати методи діагностики та корекції 

економічного розвитку дітей; 

 утвердження поваги до загальнолюдських цінностей; визнання прав 

людини і прав дитини; визнання життя та здоров’я найвищими особистими 

цінностями; 

 відкрите і позитивне ставлення до дітей, бажання і прагнення 

працювати з ними, готовність розуміти їх потреби, цінності, пріоритети, 

можливості; 

 прагнення справедливості, рівності, соціальної відповідальності; 

 бажання і готовність постійно підвищувати свій професійний 

рівень. 

Структура навчальної програми. Курс складається з двох модулів – 

«Професійна підготовка», «Фахова підготовка». 

Форми/методи навчання лекції, презентації, тренінгові заняття, 

проєктна робота, організація самостійної роботи. 
 

  



ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«Методичні аспекти розвитку економічного мислення 

 дітей дошкільного віку» 
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 1.1. Психолого-педагогічні аспекти ефективної 

самореалізації особистості в освітньому 

процесі 
2 2 – 

1.2. Інклюзивне навчання: організація, підходи, 

технології 2 2 – 

Разом годин на модуль: 4 4 – 
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2.1. Економічне виховання дітей дошкільного 

віку 
2 2 – 

2.2. Економічна соціалізація дітей дошкільного 

віку: технології та засоби 
2 – 2 

2.3. Прийоми розвитку підприємницької 

компетентності дошкільників 
2 – 2 

2.2. Виконання та презентація проєктної 

роботи 
5 – 5 

Разом годин на модуль: 11 2 9 

Разом годин за планом: 15 6 9 

 

 

 

Завідувач кафедри ______________                                   О.В.Кузнєцова 


