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Учебный процесс требует существенного совершенствования и создания соответствующих педагоги-
ческих условий для экономического образования школьников. Развитие экономического сознания учащихся 
младших классов осуществляется в разнообразной учебной и трудовой деятельности в игровой форме.
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чальных классов, направления педагогической деятельности, учебная игра.

The contents of the learning process requires a substantial improvement and the creation of appropriate 
pedagogical conditions for economic education of pupils. Economic development of consciousness of younger 
pupils performs in various educational and labour activities in the game form.

Key words: economic education, Comprehensive educational establishments, younger pupils, directions of 
pedagogical activities, a learning game.

АЗИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ 

ТА НАВЧАЛЬНИХ ІГОР

Місце кожної держави у світі, рівень життя її громадян менше залежить від запасів ко-
рисних копалин, а переважно визначається рівнем розвитку особистості. Знання та компетент-
ність стали більш цінним товаром, серед яких важливе місце посідають економічні знання. 

Час вимагає кардинальних змін у сферах суспільства, зокрема у професійному орієн-
туванні підростаючого покоління. Сучасний етап потребує нових підходів до формування у 
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молоді життєво-прагматичного, економічного мислення, усвідомлення закономірностей но-
вітнього розвитку, розбудови українського суспільства. На основі потреб особистості зокрема 
і нашої держави загалом Міністерство освіти і науки України внесло до навчальних планів 
старших класів ЗНЗ новий предмет «Основи економіки», що має стати одним із важливих 
навчальних предметів. Опанування змісту економічних дисциплін має значно розширити 
життєві можливості майбутнього випускника ЗНЗ. Таким чином, зміст навчального процесу 
вимагає суттєвого вдосконалення, створення відповідних педагогічних умов для економічної 
освіти учнів у період запровадження ринкових відносин. Це непроста справа, що потребує 
певних наукових обґрунтувань, практичних навичок, пропозицій, які учні сприйняли б із за-
цікавленням. 

Певні аспекти економічного виховання учнів висвітлено у працях класиків педагогіки 
Я. Коменського, К. Ушинського, В. Сухомлинського, А. Макаренка. Зміст економічної освіти 
і виховання, підвищення їх ефективності досліджували економісти Л. Абалкін, В. Розов та ін. 

Основне завдання економічної освіти у ЗНЗ – це формування нового економічного мис-
лення учнів в умовах ринкових відносин, розбудови суверенної та незалежної України. 

Економічну освіту учнів молодших класів здійснюють у різноманітній навчальній і тру-
довій діяльності зі застосуванням таких вмінь: 

 • оперувати економічними поняттями та судженнями; 
 • користуватися певними економічними категоріями і показниками у трудовій діяльнос-

ті та навчанні; 
 • будувати умовиводи, докази, спростування; 
 • володіти методикою та технікою розрахунків, що доступна учням певного віку; 
 • оцінювати ефективність діяльності за її кінцевим результатом; 
 • знаходити оптимальні, економічно виправдані рішення у ситуаціях, пов’язаних з прак-

тичною діяльністю [4]. 
Молодший шкільний вік – це надзвичайно важливий період у житті людини, коли яскра-

во виявляються риси дошкільного дитинства і типові особливості учня. Цей вік багатий при-
хованими можливостями розвитку [7] сучасних учнів. Їх виховують через комп’ютерні ігри 
(розважальний бізнес), що тиснуть на дитячу свідомість примітивними сюжетами з прихова-
ними елементами насилля. Необхідно зуміти зацікавити дітей, створити ситуацію у позанав-
чальний час для залучення їх до діяльності над творчими завданнями або проектами. Тому 
принципова особливість керівництва навчальною діяльністю учнів початкових класів – це 
залучення дітей до активної та змістовної ігрової діяльності, що приносила б задоволення, 
сприяла укріпленню дружніх відносин, розвивала морально та пізнавально. 

У перші роки навчання у ЗНЗ необхідно мати потрібні умови, чіткі напрями формування 
в учнів уявлень про підприємницьку діяльність, бережливість та її ціну, сімейний бюджет, 
місцевий та самостійний бізнес. Учні початкових класів у загальних рисах усвідомлюють такі 
поняття, як «собівартість», «ціна», «прибуток» тощо. Необхідно зосередитись на бережливо-
му ставленні до суспільної та приватної власності (турбота про свій клас, навчальний заклад 
та обладнання, економія електроенергії, палива, охорона навколишнього середовища, турбо-
та за чужу власність тощо). «Однією зі складових частин економічної освіти учнів початко-
вих класів є розвиток компетентностей у розв’язанні економічних задач, покращення рівня 
їх економічних знань, умінь та навичок елементарного хазяювання, розвитку економічного 
мислення та свідомості» [1]. 

Ці навички розвивають переважно на навчальних заняттях математики. У пояснюваль-
ній записці до оновленої Програми (2016 р.) з цього предмета зазначено, що «...навчання  
математики забезпечує формування в учнів молодших класів ключових компетентностей, що  
позначаються через уміння вчитися, здатність логічно міркувати, вміння критично мислити, 
готовність розв’язувати проблеми зі застосовуванням досвіду математичної діяльності для 
розв’язання повсякденних задач, уміння працювати в команді тощо... До того ж, навчання  
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математики сприятиме виробленню в учнів передумов самостійного пошуку та аналізу ін-
формації, фінансової грамотності та підприємницьких навичок» [5]. 

Програма не наполягає на обов’язковому застосуванні економічних термінів, але вчите-
лю краще використовувати деякі з них під час розв’язання задач економічної спрямованості. 
Науковці стверджують, що, «...незважаючи на початок життєвої ходи, не потрібно побою-
ватись розумового перенапруження учнів введенням їх в основні економічні поняття» [3],  
надаючи ази економічної освіти. Так, у підручнику з математики для 3 класу за змістом 
умови задачі № 296 авторами запропоновано питання «Скільки стільців виготовляв столяр 
за 1 год?» [6]. Для розвитку навичок застосування економічних понять, у цьому випадку  
(навчальна гра «На меблевій фабриці»), під час обговорення з учнями розв’язання задачі, 
вчителю доцільно (усно) наблизити зміст запропонованого питання до вимог використання 
термінів на виробництві: «Знайди продуктивність праці столяра за 1 год». Причому необ-
хідно пам’ятати про те, що навчальна діяльність зі включення в мову деяких економічних 
понять, серед яких «продуктивність праці», «економія матеріалів», «вартість» тощо, повинна 
застосовуватися з 1 класу, і не лише у процесі вивчення математики. Наприклад, під час нав-
чання грамоти у підручнику «Буквар» [2] для опрацювання подано текст «Гроші України». На 
цьому занятті можна провести оглядове ознайомлення (відеоурок) з грошовими купюрами 
різних держав світу. Це стане однією з перших сходинок до виховання майбутнього еконо-
міста або фінансиста. Таку ж пропедевтичну діяльність вчителі мають здійснювати на інших  
навчальних заняттях.

Основними напрямами педагогічної діяльності з молодшими учнями є: 
 • формування позитивних економічних рис (бережливості, ініціативності, дисципліно-

ваності, працелюбності тощо);
 • розвиток економічних рис у професійній діяльності, повсякденному житті; 
 • формування основ економічних знань у зоні соціального оточення з урахуванням ві-

кових особливостей дітей, їхніх інтересів, задатків, бажань в отриманні економічних знань; 
 • розширення можливостей та особливостей сімейного, шкільного та класного колекти-

вів в економічній освіті учнів. 
Багаторічний педагогічний досвід професійної діяльності дозволяє зробити висновки, 

що з метою досягнення високих результатів із цього напряму діяльності краще використову-
вати інтерактивні методи та навчальні ігри під час навчально-виховного процесу: 

1) ділова гра (предмет «Математика»: «У магазині»); 
2) рольова гра (предмет «Я у світі»: «Ми – споживачі»); 
3) диспут (предмет «Основи здоров’я»: «Чи необхідно знати визначення терміну придатнос-

ті та умов зберігання харчових продуктів за їх маркуванням для заощадження коштів у сім’ї?»); 
4) фантазія (позакласне читання: «Чи міг би Піноккіо стати відомим банкіром?»); 
5) захист проектів (предмет «Трудове навчання»: «Економне використання паперу – 

одна з ознак майстерності учня»); 
6) навчальна гра «Чи можна купити здоров’я?» (за теоретичним матеріалом уроків з фі-

зичної культури: «Дотримання правил техніки безпеки під час занять фізичною культурою»); 
7) інтерактивна гра (декоративно-прикладне мистецтво: «Збери намисто з назв необ-

хідних природних матеріалів»); 
8) екскурсія (предмет «Природознавство»: поїздка на ферму або екскурсія в бухгалтерію 

підприємства); 
9) вікторина (класна година: «Збереження енергоносіїв – запорука збереження коштів у 

сім’ї»); 
10) театралізована вистава (профорієнтаційний захід: «Розумний Лис – найкращий 

економіст»); 
11) концерт (позакласний захід до Дня працівників сільського господарства, на якому 

оприлюднюються успіхи, досягнення трудівників, жителів цього населеного пункту) тощо. 
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Таким чином, діяльність вчителя з економічної проблеми є важливою для розвитку 
його учнів. Це дає їм змогу відчути радість здобутків і пізнання, спрямовує дітей на зазда-
легідь продуманий вибір професії, затверджує норми бережливого ставлення до природних 
багатств, державних та сімейних матеріальних благ. У майбутньому ці молоді люди успішно 
та повноцінно будуть брати участь у соціально-економічному житті суспільства, розуміючи 
економічні процеси та явища, вмітимуть приймати рішення у господарській діяльності та 
елементарно розбиратимуться у механізмах функціонування ринкової економіки. Це матиме  
позитивні результати для розбудови нашої держави. 
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