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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Економічна соціалізація особистості як 

наукова проблема детермінована умовами сучасного суспільства 

(нестабільністю, високою соціальною динамікою, невизначеним „вектором” 

соціальних змін), пов’язана з актуальними соціально-економічними та 

психологічними труднощами соціалізації (зниженням статусу соціальної 

відповідності як головного джерела й чинника соціалізації, визначенням 

інверсії процесу соціалізації, збільшенням економічних девіацій, розширенням 

маргінальних проявів), зумовлена домінуванням економічних проблем у 

соціально-педагогічній сфері (поширення конфлікту ринкових та етичних 

цінностей). 

Аналіз світового досвіду свідчить, що сучасний високоорганізований, 

соціально зорієнтований ринок висуває підвищені вимоги до соціально-

економічного розвитку особистості в освітньому процесі. В умовах ринкових 

відносин посилюється значущість таких якостей, як завзятість та діловитість, 

розважливість та хазяйновитість, ініціативність та висока дисциплінованість, 

здібність до самостійного аналізу життєвих реалій, готовність до захисту своїх 

соціально-економічних прав і свобод у межах цивільної толерантності. 

Філософська доктрина суб’єкта діяльності дозволяє поглянути на 

економічну соціалізацію особистості в широкому категоріально-

концептуальному аспекті як на процес активного відтворення та перетворення 

індивідом соціального досвіду в економічній сфері, заснований на 

інтеріоризації норм, правил і цінностей суспільства, до якого належить індивід. 

Найбільш ефективною стратегією соціалізації сьогодні вважається 

стратегія формування готовності особистості до переходу в нові соціальні 

умови, починаючи з дошкільного періоду дитинства. Практичне вирішення 

зазначеної стратегії забезпечить більш ранню психологічну готовність 

особистості до економічної діяльності та більш успішне її входження в систему 

соціально-економічних зв’язків сучасного суспільства. Вітчизняна наука 

(А. Богуш, Н. Гавриш, Е. Корнак, Н. Кривошея, І. Рогальська-Яблонська, 

Т. Степанова, Б. Шем’якін) наголошує на розумінні первинної економічної 

соціалізації дошкільників як процесу засвоєння ними елементарних 

економічних понять та набуття „ринкових” навичок поведінки вже з перших 

років життя, оскільки знання, уміння, навички, стереотипи поведінки саме в 

дошкільному віці є фундаментом для становлення людини взагалі та її Я-

економічного. Провідним інститутом соціалізації на зазначеному віковому 

етапі є дошкільний навчальний заклад, призначення якого – забезпечити 

життєву компетентність дитини від народження до п’яти-шести років, 

сформувати цілісне ставлення до світу. Одне з основних завдань навчально-

виховного процесу дошкільного навчального закладу в сучасних умовах – 

первинна економічна соціалізація, яку розглядають у межах єдиного процесу 

соціалізації особистості як її складник та яку ми визначаємо як процес раннього 

входження дитини 5 – 6-річного віку в економічну сферу суспільства на 
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підставі вироблення адекватних уявлень про економічні категорії, економічні 

цінності та формування Я-економічного відповідно до потреб і вимог сучасного 

суспільства. 

Проблема первинної економічної соціалізації особистості є проблемою 

комплексною, міждисциплінарною. Вона базується та вивчається в межах 

загальної теорії соціалізації особистості (Б. Ананьєв, Г. Андреєва, І. Кон, 

О. Лєонтьєв, А. Мудрик, А. Реан, О. Сухомлинська та ін.), соціології свідомості 

та соціальних відносин у періоди гострих соціально-економічних криз 

(О. В’яткін, О. Дейнека, Т. Дробишева та ін.), теорії економічної свідомості та її 

когнітивного, емоційного й мотиваційного компонентів (А. Журавльов, 

Ю. Забродін, Д. Канеман, А. Китов, Ф. Котлер, В. Позняков, J. Engel, 

B. Kirkcaicly, A. Lewi, A. Tversky та ін.), економічної теорії особистості в таких 

її розділах, як економічні установки особистості (О. Боковиков, Г. Фенько, 

G. Katona та ін.), економічні цінності (Л. Абалкін, А. Абрамова, А. Журавльов, 

Н. Журавльова та ін.), економічна ідентичність особистості (В. Хащенко та ін.). 

Проблема первинної економічної соціалізації насамперед виникає в процесі 

пошуку ефективних стратегій і тактик соціалізації людини в нових соціально-

економічних умовах (Т. Алєксєєнко, Є. Бєлінська, М. Васильєва, 

В. Галузинський, М. Євтух, Н. Заверико, А. Капська, О. Кузьміна, Ю. Поліщук, 

А. Рижанова, С. Савченко та ін.), визначення особливостей соціалізації дітей та 

молоді в різних соціальних інститутах і установах (Ю. Богінська, Н. Гавриш, 

Н. Горлач, Л. Завацька, Е. Задорожнюк, В. Курило, С. Курінна, С. Коношенко, 

О. Кузьміна, П. Лунт, С. Омельченко, О. Рассказова, М. Стельмащук, 

І. Трубавіна, С. Харченко, Л. Цибулько). Актуальними є дослідження загальних 

основ, змісту й методів первинної економічної освіти та виховання дітей 5 – 6-

ти років (Н. Бєляєва, С. Гончаренко, Н. Гавриш, Л. Гумєрова, Т. Дробишева, 

Н. Дудник, А. Залізняк, О. Кононко, О. Кульчицька, Є. Курак, Ю. Лелюк, 

І. Рогальська-Яблонська, М. Роганова, В. Розов, А. Смолєнцева, А. Шатова та 

ін.), деяких аспектів первинної економічної соціалізації дошкільників 

(Г. Авер’янова, Л. Галкіна, Л. Голуб, Є. Голубєва, Н. Грама, Г. Григоренко, 

Н. Дудник, Г. Євменова, І. Єрмакова, С. Єроніна, Р. Жадан, Ж. Жиліна, 

А. Залізняк, Є. Козлова, А. Сазонова, О. Сєрбова, А. Смолєнцева, Г. Фенько, 

А. Шатова та ін.). 

Водночас цілісних досліджень первинної економічної соціалізації 

особистості в ранньому онтогенезі в дошкільних навчальних закладах не 

проводилося. 

Здійснений теоретичний аналіз літературних джерел дозволив виявити 

такі суперечності: 

– між потребами сучасного суспільства в оптимальному рівні соціально-

економічної обізнаності молодої особистості та недостатністю наукових 

досліджень, що закладають теоретичні засади первинної економічної 

соціалізації; 

– між визнанням важливості первинної економічної соціалізації 

особистості в період дошкільного дитинства та недостатньою розробленістю 
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теорії первинної економічної соціалізації 5 – 6-річних дітей, проектування 

соціально-педагогічних умов для її реалізації в умовах дошкільного 

навчального закладу; 

– між необхідністю практичного вирішення проблеми первинної 

економічної соціалізації старших дошкільників і недостатнім науково-

технологічним та методичним забезпеченням цього процесу. 

На підставі зазначених суперечностей і актуальності проблеми 

дослідження сформульовано тему дисертаційної роботи: „Первинна 

економічна соціалізація дітей 5 – 6-річного віку в дошкільних навчальних 

закладах”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація є частиною науково-дослідної роботи кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний 

університет” (м. Слов’янськ) у межах комплексної наукової теми „Теорія і 

практика соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення” 

(державний реєстраційний номер 0115U003305). Тему затверджено Вченою 

радою Донбаського державного педагогічного університету (протокол № 4 від 

26.12.2014 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових 

досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 632 від 

22.04.2015 р.). 

Об’єкт дослідження – процес первинної економічної соціалізації дітей 

5 – 6-ти років. 

Предмет дослідження – соціально-педагогічні умови первинної 

економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років у дошкільних навчальних закладах. 

Мета дослідження – науково обґрунтувати, упровадити та 

експериментально перевірити ефективність соціально-педагогічних умов 

первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років в умовах дошкільного 

навчального закладу. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: 

1. На основі аналізу наукової філософської, психологічної та соціально-

педагогічної літератури схарактеризувати теоретичні аспекти проблеми 

первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років. 

2. Визначити особливості первинної економічної соціалізації дитини в 

дошкільному віці. 

3. Розробити соціально-педагогічні умови ефективної первинної 

економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років у дошкільних навчальних закладах. 

4. Упровадити сукупність соціально-педагогічних умов первинної 

економічної соціалізації в практику діяльності дошкільних навчальних закладів 

щодо формування Я-економічного дітей 5 – 6-ти років та експериментально 

перевірити її ефективність. 

Відповідно до визначених завдань застосовано такі методи дослідження: 

теоретичні – аналіз (категоріально-концептуальний, критеріальний, системно-

комплексний, порівняльний) філософської, соціологічної, соціально-

економічної, культурологічної, соціально-психолого-педагогічної літератури 
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для розкриття сутності категорії економічної соціалізації, основних її 

концептів, визначення Я-економічного дітей 5 – 6-ти років, соціально-

педагогічних умов первинної економічної соціалізації та критеріїв її 

ефективності; проектування й моделювання для визначення логіки дослідження 

та розробки моделі первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років в 

умовах дошкільного навчального закладу; емпіричні – спостереження, бесіда, 

інтерв’ювання, анкетування, оцінка (експертна оцінка та самооцінка), 

стандартизовані методики; констатувальний, формувальний і контрольний 

етапи педагогічного експерименту для перевірки ефективності соціально-

педагогічних умов первинної економічної соціалізації, математичні методи для 

обробки, інтерпретації та ілюстрування результатів дослідження. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: уперше визначено, 

теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено соціально-

педагогічні умови первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-річного віку в 

дошкільних навчальних закладах:  

– створення предметно-розвивального середовища, зорієнтованого на 

формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років; 

– консолідація зусиль соціальних педагогів, вихователів та батьків щодо 

оптимізації змін ціннісних орієнтацій особистості дитини 5 – 6-річного віку; 

– використання гри економічної спрямованості як провідного засобу 

формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років в умовах дошкільного 

навчального закладу. 

– уточнено знання про загальні особливості первинної економічної 

соціалізації дітей, зміст і технології первинної економічної соціалізації дітей 5 –

 6-ти років; 

– набули подальшого розвитку уявлення про загальну сутність категорії 

„первинна економічна соціалізація особистості” як етапу соціалізації, 

заснованого на активному відтворенні й перетворенні індивідом соціального 

досвіду в економічній сфері, на підставі інтеріоризації економічних 

закономірностей входження дитини в економічну сферу суспільства, до якого 

вона належить. 

Практичне значення дослідження полягає в розробці та впровадженні в 

процес первинної економічної соціалізації дітей старшого дошкільного віку 

дошкільних навчальних закладів сукупності необхідних умов первинної 

економічної соціалізації на основі авторської програми „Економіка для 

дошкільників”. Одержані результати можуть бути безпосередньо використані в 

практиці раннього соціально-економічного розвитку дітей у дошкільних 

навчальних закладах, у соціально-виховній діяльності соціальних служб для 

дітей і молоді, у роботі з батьками та громадськістю. Теоретико-методичні та 

технологічні матеріали дисертації можуть бути застосовані в процесі 

підвищення кваліфікації вихователів дошкільних навчальних закладів із 

соціально-економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років, у процесі викладання 

соціально-психолого-педагогічних дисциплін для майбутніх педагогів, 
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соціальних педагогів та соціальних працівників, у системі підвищення 

кваліфікації соціально-педагогічних працівників. 

Експериментальні матеріали впроваджено в практику роботи 

дошкільних навчальних закладів м. Слов’янська Донецької області ДНЗ № 30 

„Казка” (довідка № 17 від 29.03.2017), ДНЗ № 20 „Теремок” (довідка 01/11-21 

№ 41 від 30.03.2017); м. Костянтинівка Донецької області ДНЗ № 31„Мир” 

(довідка № 01/10-34 від 17.04.2017); м. Краматорська Донецької області ДНЗ 

№ 67 „Сонячний” (довідка № 13 від 30.03.2017); м. Рівне „Навчально-виховний 

комплекс” № 1 (довідка № 598 від 25.04.2017), м. Новоград-Волинська 

Житомирської області ДНЗ № 14 „Золотий ключик” (довідка № 21 від 

14.03.2017). 

Апробація результатів дослідження. Результати та висновки виконаної 

роботи обговорено й позитивно оцінено на засіданнях кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний 

університет (2014 – 2017 рр.). Основні положення дисертації представлено на 

Міжнародних науково-практичних конференціях і педагогічних конгресах: 

„Соціально-педагогічна парадигма виховання: сутність та шляхи реалізації” 

(Ніжин, 2014), „Психолого-педагогічний і соціальний супровід дитинства в 

освітньому просторі: проблеми і перспективи” (Слов’янськ, 2015), 

,,Педагогогічна спадщина Софії Русової в контексті сучасної дошкільної 

освіти” (Одеса, 2016), „Соціально-психологічні технології розвитку 

особистості” (Херсон, 2016), „Психолого-педагогічний і соціальний супровід 

дитинства в освітньому просторі: проблеми і перспективи” (Слов’янськ, 2017); 

„Problems and prospects of territories’ socio-economic development” (Poland, 

Opole, 2017.); „Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій” 

(Слов’янськ, 2017); Всеукраїнських науково-практичних конференціях і 

семінарах: „Перший крок у науку” (Луганськ, 2014), „Дошкільна освіта у 

сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації” 

(Харків, 2016), „Педагогізація соціального середовища в роботі з різними 

соціальними суб’єктами” (Харків, 2016), „Спадщина Івана Франка у світлі 

сьогодення” (Слов’янськ, 2016). 

Публікації. Основні положення і висновки дисертаційного дослідження 

викладено в 15 одноосібних наукових публікаціях автора, із них 7 – у фахових 

виданнях України, 1 – у зарубіжному науковому виданні, 7 – у збірниках 

матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (338 найменувань, із них 11 – іноземною мовою) та 

6 додатків на 19 сторінках. Робота містить 13 таблиць, 10 рисунків. Загальний 

обсяг дисертації – 248 сторінок. Обсяг основного змісту дисертації становить 

196 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність і доцільність обраної проблеми й 

теми, сформульовано об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, 

розкрито наукову новизну, практичне значення роботи, наведено дані щодо 

апробації та впровадження одержаних результатів. 

У першому розділі – „Теоретичні аспекти первинної економічної 

соціалізації дітей 5 – 6-річного віку” – розкрито сутність і структуру понять 

„економічна соціалізація особистості”, „первинна економічна соціалізація дітей 

5 – 6-ти років”, зміст поняття „Я-економічне особистості”, обґрунтовано 

соціально-педагогічні умови ефективної економічної соціалізації дітей в умовах 

дошкільного навчального закладу.  

У процесі теоретичного аналізу з’ясовано сутність економічної 

соціалізації особистості, що визначається через сукупність пов’язаних між 

собою дефініцій: „економічна соціалізація особистості”, „первинна економічна 

соціалізація дітей 5 – 6-ти років”, „Я-економічне особистості”. 

Категорія „економічна соціалізація особистості” відображає процес 

засвоєння соціального досвіду, його перетворення та входження особистості в 

економічне середовище. Це процес активної взаємодії із середовищем, у якому 

виявляються та формуються відповідні очікування, цінності, установки, 

здібності. Виходячи з цього „первинна економічна соціалізація дітей 5-6-ти 

років” визначається як трикомпонентна структура, яка виявляє себе в 

когнітивному, афективному й конативному її компонентах та знаходиться в 

постійному розвитку під впливом безлічі зовнішніх і внутрішніх чинників 

економічної соціалізації дитини. Результатом є соціально-економічний статус 

та стійкі зміни самої особистості, інтегральний показник яких – Я-економічне 

дитини. 

Зазначені положення дозволили виокремити та описати особливості 

первинної економічної соціалізації особистості в дошкільному дитинстві. До 

основних з них ми віднесли:  

1) протікання процесу первинної економічної соціалізації дошкільника в 

специфічному соціальному просторі „дитинство”, де дійство розглянуте як 

соціально-культурологічний феномен; 

2) підпорядкування первинної економічної соціалізації дитини загальним 

віковим особливостям (природно-культурним, соціально-культурним і 

соціально-психологічним) розвитку в межах єдиного соціалізаційного процесу 

як процесу засвоєння елементарних економічних понять і категорій, 

формування базових економіко-психологічних якостей особистості та набуття 

первинного економічного досвіду;  

3) стадійність первинної економічної соціалізації особистості дитини, що 

дозволяє говорити про дошкільний вік як про початковий (первинний, ранній) 

етап формування економічної свідомості;  

4) наступність первинної економічної соціалізації особистості в 

дошкільному та в молодшому шкільному віці, що розуміється як цілісний 

соціально-педагогічний процес, спрямований на збереження й нарощування 
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економічних уявлень, надбання досвіду економічної поведінки в поєднанні з 

досвідом морально-духовної поведінки, розвиток ціннісного ставлення дитини 

до найближчого соціально-економічного оточення; 

5) особливості психічної регуляції, що суттєво впливають на процес 

засвоєння економічних понять і категорій, норм та різних форм економічної 

поведінки. 

Я-економічне визначаємо як категорію, що включає когнітивний 

компонент (сформованість у дітей знань і уявлень про себе як суб’єкта та 

об’єкта соціально-економічної діяльності), емоційно-ціннісний (наявність 

потреби та зацікавленості дитини до економічних явищ, усвідомлення нею 

залежності задоволення своїх матеріальних потреб і потреб сім’ї від праці 

дорослих та оцінка суб’єктом місця в економічному полі) та практично-

діяльнісний (наповненість діяльності дітей економічним змістом; спрямованість 

діяльності на збереження природного й соціального середовища; аналіз власних 

дій та формування соціально-економічного досвіду) у реальній економічній 

діяльності та її оцінка з позиції своєї ідентичності. 

В основу розробки та обґрунтування соціально-педагогічних умов 

ефективної первинної економічної соціалізації дітей у дошкільному 

навчальному закладі покладено модель первинної економічної соціалізації 

особистості та систему особливостей економічної соціалізації особистості в 

дошкільному дитинстві. Ці положення дозволили виокремити три соціально-

педагогічні умови ефективної первинної економічної соціалізації дітей 

старшого дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах: 

– створення предметно-розвивального середовища, зорієнтованого на 

формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років; 

– консолідація зусиль соціальних педагогів, вихователів і батьків щодо 

оптимізації процесу набуття економічних знань та економічного досвіду 

дошкільників; 

– використання гри економічної спрямованості як провідного засобу 

формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років в умовах дошкільного 

навчального закладу. 

У другому розділі – „Організація дослідно-експериментальної роботи з 

первинної економічної соціалізації дітей 5-6-річного віку в дошкільних 

навчальних закладах” – визначено критерії та показники, схарактеризовано 

рівні сформованості первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років в 

умовах дошкільного навчального закладу; змодельовано процес реалізації 

соціально-педагогічних умов формування Я-економічного в старших 

дошкільників; узагальнено результати дослідно-експериментальної роботи. 

Рівні сформованості первинної економічної соціалізації дітей схарактеризовано 

відповідно до визначених компонентів готовності педагогів ДНЗ, взаємодії 

сім’ї й дошкільного навчального закладу, Я-економічного дітей 5 – 6-років. 

Відповідно до розроблених соціально-педагогічних умов первинної 

економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років у дошкільних навчальних закладах 
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адекватній діагностичній процедурі в процесі дослідно-експериментальної 

роботи піддавались: 

– готовність педагогів дошкільного навчального закладу до реалізації 

завдань первинної економічної соціалізації вихованців; 

– динаміка ціннісних орієнтацій особистості в економічній сфері дітей 5 –

 6-річного віку у взаємодії сім’ї та дошкільного навчального закладу; 

– сформованість Я-економічного дітей 5 – 6-ти років в умовах 

дошкільних навчальних закладів. 

Базою експериментальної роботи слугували ДНЗ № 20 „Теремок”, 

ДНЗ № 30 „Казка” м. Слов’янська; ДНЗ № 31 „Мир” м. Костянтинівки; 

ДНЗ № 67 „Сонячний” м. Краматорська Донецької області. На різних етапах у 

дослідженні брали участь 230 дітей 5 – 6-річного віку, 186 батьків і 32 педагоги 

дошкільних навчальних закладів. 

Для з’ясування стану готовності педагогів дошкільних навчальних 

закладів до реалізації завдань первинної економічної соціалізації вихованців на 

діагностичному етапі ми застосували такі методики: бесіди, інтерв’ювання, 

анкетування, бліц-опитування, які спрямовані на отримання додаткової 

інформації щодо реального стану процесу первинної економічної соціалізації 

дітей у дошкільному навчальному закладі та ролі педагога в зазначеному 

процесі. Опитування доповнено для об’єктивізації різними видами 

спостереження, протоколюванням, тестуванням, аналізом програм, що 

реалізуються в дошкільному навчальному закладі, вивченням продуктів 

професійної діяльності педагогів тощо. 

Критеріями оцінювання готовності педагогів визначено:  

– сприймання педагогом дошкільного дитинства як найбільш 

сприятливого періоду для формування економічного мислення; 

– загальна орієнтація на гуманістичну модель соціалізації особистості; 

– розуміння педагогом змісту поняття „первинна економічна 

соціалізація”, її цілей і завдань, чинників та механізмів; важливості та 

необхідності становлення Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років у сучасних 

умовах; 

– орієнтація педагога на ринкову модель економіки в процесі економічної 

освіти дітей 5 – 6-ти років; 

– рівень професійної та методичної майстерності конструювання 

предметно-розвивального середовища дошкільного навчального закладу, 

зорієнтованого на становлення Я-економічного дітей. 

Результати констатувального етапу експерименту виявилися такими: 

педагогів з яскраво вираженим позитивним ставленням до проблем економічної 

освіти – 20,4%; з переважанням позитивної тенденції до проблем – 32,6%; з 

переважанням негативної тенденції – 22,7%; негативне ставлення – 10,2%; не 

визначили власного ставлення – 14,1%. 

У процесі діагностики на констатувальному етапі дослідно-

експериментальної роботи, рівня розвитку економічної освіченості педагогів 

дошкільного навчального закладу, індикатором якої є наявність у них певного 
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ставлення до проблем первинної економічної соціалізації старших 

дошкільників, з’ясовано, що значна частина педагогічних колективів 

дошкільних навчальних закладів Донецької області не готова до організації 

процесу економічного виховання дітей, а в більшості дошкільних навчальних 

закладів не існує конструктивного предметно-розвивального середовища, яке 

було б зорієнтоване на ефективне становлення Я-економічного в дітей  

5 – 6-ти років. 

Діагностика особливостей ціннісних орієнтацій в економічній сфері дітей 

5 – 6-ти років безпосередньо пов’язана з особливостями економічної освіти в 

дошкільному навчальному закладі у взаємодії з родиною і здійснена за такими 

стандартизованими методиками: Н. Непомняща „Картинки предметні”; 

І. Шахова „Комплексне вивчення самооцінки і ціннісних орієнтацій”; 

О. Орєхова „Будиночки”; Ю. Шевченко, В. Корнєєва „Методика соціально-

психологічної діагностики ціннісно-особистісних пріоритетів”, методика ДЦОД 

(дослідження ціннісних орієнтацій дітей), стандартизована бесіда С. Банкова. 

Аналіз отриманих даних продемонстрував, що тільки близько 12% дітей 

5 – 6-ти років і в контрольних, і в експериментальних групах дошкільного 

навчального закладу демонструють оптимальний (високий) рівень, який 

характеризується стійким проявом у дітей пізнавальних цінностей, цінностей 

перетворення і цінностей переживання. У більшості дітей (56 – 58%) ціннісні 

ставлення виявилися нестійкими, а показники ціннісного ставлення 

виявляються дуже рідко. 

У якості показників сформованості Я-економічного слугували 

компоненти: когнітивний, емоційно-ціннісний і практично-діяльнісний. 

Процедуру оцінювання рівня сформованості Я-економічного особистості 

здійснено за допомогою адекватного діагностувального інструментарію, до 

якого ввійшли: методика вивчення рівня сформованості образу „Я” 

дошкільника (А. Венгер); методика „Сходинки” для вивчення рівня самооцінки 

(Я. Коломінський, М. Лісіна); модифікований варіант методики І. Корепанової 

для визначення рівня самоусвідомлення й тенденцій поведінки; методика для 

визначення початкового рівня сформованості економічної досвідченості 

старших дошкільників (А. Іванова); інтерв’ю, індивідуальні бесіди А. Шатової 

„Навіщо людям потрібні гроші”, „Навіщо людям потрібна реклама”, „Що 

значить берегти книгу, іграшки, речі, природу”, ігрові ситуації „Потрібно піти в 

крамницю і купити все, що потрібно твоїй родині”, „Виставка-продаж іграшок”; 

„Спостереження колективної праці в процесі господарсько-побутової 

діяльності”; „Спостереження сюжетно-рольової гри”; серія ігор, ситуація-вибір, 

аналіз дитячого малюнка; бесіди про життя „Що ти будеш робити, якщо…”; 

словникові тести „Я і економіка”. 

Аналіз результатів діагностики продемонстрував, що більшість дітей 

експериментальної групи дошкільного навчального закладу мали низький 

(27,1%) та середній рівні (56,4%) сформованості Я-економічного особистості 

дитини. Така сама картина спостерігається й у більшості дітей контрольної 

групи дошкільного навчального закладу – відповідно 26,9% та 56%. 
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Результати діагностичного обстеження на початковому етапі 

експерименту показали, що в дітей 5 – 6-ти років експериментальних і 

контрольних груп дошкільних навчальних закладів переважає низький і 

середній рівень показників за критеріями первинної економічної соціалізації; у 

процесі реальної практики соціалізації дітей у дошкільному навчальному 

закладі слабо реалізується загальний потенціал гри як провідний вид діяльності 

дітей 5 – 6-ти років для формування в них Я-економічного. 

Реалізація першої умови (створення предметно-розвивального 

середовища дошкільного навчального закладу) спиралася на відповідну модель 

процесу формування Я-економічного дітей 5 – 6-ти років у предметно-

розвивальному середовищі й здійснювалася шляхом внесення психолого-

педагогічного забезпечення економічної досвідченості суб’єктів освітнього 

процесу в дошкільному навчальному закладі. 

Організаційно-змістовний складник економічної освіти педагогів містив: 

1) надання науково-методичної допомоги педагогам з боку дослідника; 

2) використання адекватних організаційно-педагогічних форм і засобів 

упровадження результатів дослідження в освітній процес; 3) розробку науково-

методичних рекомендацій, педагогічного інструментарію щодо організації 

освітнього процесу; 4) установлення зворотного зв’язку для процесу отримання 

інформації про перебіг процесу впровадження. 

Економічна освіта педагогів здійснювалась у різних формах: лекції-

презентації („Економічна освіта дошкільників”, „Місце економіки в процесі 

соціалізації дітей 5 – 6-ти років”); семінари-практикуми („Родинний бюджет”, 

„Дитина-споживач”); „круглі столи”, ярмарок економічних ідей, рольові ігри, 

ситуативні ігри тощо. Характер семінарів і лекцій становив поєднання 

навчально-розвивальних ситуацій: ситуація авансування довірою 

(А. Макаренко), вільного вибору (О. Богданова, Л. Катаєва), невимушеної 

примусовості (Т. Коннікова), емоційного зараження (А. Лутошкін), 

співвіднесення (Х. Лійметс), успіху (В. Караковський, О. Газман), творчості 

(В. Караковський). 

Науково-технологічне забезпечення процесу формування Я-економічного 

дітей старшого дошкільного віку включало: посилення й збагачення предметно-

змістовних характеристик середовища дошкільного навчального закладу, 

спрямованого на формування Я-економічного дітей 5 – 6-ти років; 

трансформація змістовних аспектів зазначеного середовища на основі 

впровадження в освітній процес авторської програми „Економіка для 

дошкільників”. 

Програма „Економіка для дошкільників” є авторським проектом 

соціально-педагогічної роботи з дітьми 5 – 6-річного віку, яка враховує їхні 

вікові особливості: актуалізацію гностичних, аксіологічних, креативних, 

комунікативних потенціалів. У зазначеній програмі знання економічного 

характеру гармонійно вплітаються в зміст програми розвитку дітей у 

дошкільному навчальному закладі. На підставі цієї програми створено 

інтегративний курс для дошкільників. 
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Інтегративний курс „Економіка для дошкільників” – це цикл тематичних 

занять, які включають 39 тем: „Бюджетна гра у крамницю”, „Один удома”, 

„День вільного часу”, „Виготовлення товарів для ярмаркового продажу”, 

„Економія ресурсів”, „Моя країна і моя сім’я”, „Доходи сім’ї”, „Витрати сім’ї”, 

„Поточний і перспективний сімейний бюджет”, „Сімейні заощадження та їх 

використання”, „Гроші”, „Фінанси (боргове зобов’язання, кредит, договір, 

розписка та ін.)” тощо. 

Розкриття дитині світу економічних реалій, які відповідають її 

соціальному досвіду, здійснюється відповідно до курсу. Програмний матеріал 

кожного заняття сприяє вирішенню завдань навчального, розвивального й 

виховного характеру, що дозволяє дошкільнику засвоїти економічні уявлення 

та знання, виконувати певні ролі в природному та соціальному просторі.  

За допомогою спеціально організованого середовища діти в 

експериментальних групах вправлялися в різних формах діяльності економічної 

спрямованості, набуваючи в результаті такі якості особистості й економічної 

поведінки, як цілеспрямованість, самостійність, працьовитість, раціональність, 

заощадливість, порядність, чесність, далекоглядність. Складниками предметно-

розвивального середовища в експериментальних групах є створені економічні 

зони: ігрова зона (сюжетно-рольові ігри: „Крамниця”, „Супермаркет”, 

„Ярмарок”, „Банк”, „Кафе”, „Аукціон” тощо), інтелектуальна зона (книжки, 

фотографії, картки, настільно-друковані й дидактичні ігри економічного змісту) 

та зона самообслуговування (де дитина навчається, доглядає і стежить за собою 

та своїми речами, за речами, які належать іншим, за речами дошкільного 

навчального закладу). 

Реалізацію наступної умови – консолідація зусиль соціальних педагогів, 

вихователів та батьків щодо оптимізації змін ціннісних орієнтацій особистості 

дитини 5 – 6-річного віку – здійснено також відповідно до моделі первинної 

економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років.  

Інструментом реалізації цієї умови є сукупність форм і методів взаємодії 

дошкільного навчального закладу (соціального педагога, вихователів та 

адміністрації) з родиною на підставі принципу відкритості. 

Відповідно до специфіки первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-

ти років зміст освітньої роботи експериментальних груп дошкільних 

навчальних закладів був достатньо різноманітним і сприяв розширенню 

соціально-економічного досвіду дітей, ініціюванню активності та творчості 

соціальних педагогів і вихователів, оптимізації взаємодії батьків і педагогів. 

У межах дослідно-експериментальної роботи педагогів дошкільного 

навчального закладу використано нові засоби педагогічної взаємодії: проектні 

моделі: „Банк ідей”, „Педагогічний портфель”, „Ефективний старт”, 

„Економічна дитяча академія”, „Модель творчих проектів взаємодії”; 

інноваційні проекти „Економічна мозаїка”, „Формування економічних 

ціннісних орієнтацій дітей і батьків”, „Інформаційний довідник”, „Експозиційні 

профільні виставки”; проекти конструювання предметно-розвивального й 

освітньо-виховного середовища дошкільного навчального закладу для 
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первинної економічної соціалізації дітей; гуртки та студії практико-

пізнавального центру „Школа економічних наук”; інтерактивні технології 

спілкування та просвіти батьків і педагогів (інформаційні студії, відеостудії, 

комп’ютерні студії „Економіка-інформ”); презентації на різних заходах 

локального й загального характеру з використанням електронних освітніх 

ресурсів. 

Упровадження третьої умови первинної економічної соціалізації дітей у 

дошкільному навчальному закладі – використання гри економічної 

спрямованості як провідного засобу формування Я-економічного в дітей 5 – 6-

ти років в умовах дошкільного навчального закладу – здійснено на основі 

концептуальної моделі авторської проектної програми „Економіка для 

дошкільників”. 

Ефективності реалізації третьої умови сприяли: організація предметно-

розвивального середовища дошкільного навчального закладу: оформлення 

наочно-ілюстративного матеріалу економічного змісту; створення бібліотеки 

ігор економічного змісту; розробка економічної ігротеки; оформлення 

„економічного дерева”; створення економічного дидактичного матеріалу – 

загадок, ребусів, кросвордів, проблемних ситуацій; розробка маршруту 

подорожі в країну „Економіка”; подорож за картою „Бізнеслісу”; підготовка 

тесту „Гном Економ”; зібрання колекції „Гроші народів світу” тощо. 

Моделювання реальних життєвих ситуацій здійснено засобами сюжетно-

дидактичних ігор („Ким бути”, „Обмін”, „Сімейний бюджет”, „Маленькі 

покупки”, „Кондитерська фабрика”, „Ательє для маленьких красунь”, 

„Рекламна агенція”, „Пункти обміну валюти”); розв’язання логічних і 

арифметичних задач, задач-жартів, виконання завдань за малюнком, завдань-

подорожей („Подорож Капи і Капельки”, „Як Гном Економ економить 

електроенергію”). 

Систематизацію ігор здійснено за економічною ознакою за такими 

основними блоками:  

1. Світ грошей (знайомство з грошовими знаками, установлення 

залежності між якістю товару й прибутком з його продажу: ігри „Банк”, 

„Банкомат”, „Монетний двір”, „Універсам-супермаркет”, „Пункт обміну 

валюти”, „Музей грошей”, „Подорож” тощо. 

2. Моє місто (дані щодо підприємств міста, господарств міста, провідні 

професії міста, виробництво товарів і речей): „Кондитерська фабрика”, 

„Ательє”, „Фермер”, „Завод”, „Шахта” тощо. 

3. Світ товарів (знайомство з різними формами збуту продукції): 

„Аукціон”, „Рекламна агенція”, „Будинок ляльки”, „Будинок книги”, „Дитяча 

лотерея”, „Ярмарок талановитих саморобок” тощо. 

4. Моя країна (знайомство із ресурсами свого краю, регіону, країни): 

„Подорож товарів”, „Геологи”, „Газовики”, „Пошта” тощо. 

5. Моя родина (сімейний бюджет, його джерела, складники бюджету, 

розподіл прибутків, кишенькові гроші, особисті речі): „Родина”, „Крамниця”, 
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„Дошкільний заклад”, „Супермаркет”, „Автопарковка”, „Перукарня”, „Будинок 

моди”, „Салон краси” тощо. 

У процесі формувального експерименту уточнено критерії, показники й 

рівні ефективності умов первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років 

у дошкільному навчальному закладі.  

На заключному етапі експериментальної роботи проведено контрольний 

зріз, обробку, аналіз і систематизацію результатів формувального етапу 

експерименту, виявлено динаміку первинної економічної соціалізації старших 

дошкільників у процесі впровадження соціально-педагогічних умов  

(див. табл. 1). 

У зв’язку з цим умови первинної економічної соціалізації набули 

характеру взаємодоповнювальних елементів, потрібних і достатніх для 

підвищення ефективності первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти 

років в умовах дошкільного навчального закладу.  

Таблиця 1 

Динаміка змін показників первинної економічної соціалізації 

дітей 5 – 6-ти років на початок і кінець експерименту 

Група 

ДНЗ 

Рівні сформованості (у %) 

Початок експерименту Закінчення експерименту 

Низький Середній Високий Низький Середній Високий 

КГ 28,2 52,4 19,4 26,6 52,2 21,2 

ЕГ 27,9 51,8 20,3 11,1 57,0 31,9 

 

Результати контрольного етапу експерименту продемонстрували значне 

зростання ефективності первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років 

за обраними критеріями в експериментальних групах дошкільних навчальних 

закладів (11,6%), де перевірялася сукупність зазначених соціально-

педагогічних умов. У КГ також відбувалися зміни, але вони були статистично 

не значущі. 

Порівняльний аналіз результатів за критерієм Пірсона Х² дозволяє 

зробити висновок про позитивні результати проведеної роботи. Відповідно до 

правила прийняття рішення є достатні підстави вважати, що рівень первинної 

економічної соціалізації в експериментальних групах на початок і закінчення 

формувального експерименту є різним, що цілком узгоджується з висунутим 

припущенням про ефективність розроблених умов, їхнього позитивного впливу 

на первинну економічну соціалізацію старших дошкільників у дошкільному 

навчальному закладі. 

Процес первинної економічної соціалізації дітей із експериментальних 

груп дошкільних навчальних закладів протягом формувального експерименту 

сповнився конкретним змістом, у якому реалізовано мету економічного 

виховання. 

Проведене дослідження дозволило сформулювати загальні висновки. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та практичне розв’язання 

актуальної проблеми первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-річного віку 

в дошкільних навчальних закладах, що виявляється у визначенні загальних 

концептів первинної економічної соціалізації особистості, особливостей 

первинної економічної соціалізації в дошкільному дитинстві; науковому 

обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності соціально-

педагогічних умов первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років у 

дошкільних навчальних закладах.  

1. Теоретичний аналіз наукових досліджень свідчить, що, незважаючи на 

зростання інтересу вчених до проблеми економічної освіти дітей у дошкільних 

навчальних закладах, поки не має достатніх підстав уважати вирішеною 

проблему первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років, оскільки не 

розроблено відповідних теоретичних засад процесу первинної економічної 

соціалізації, її умов і технології реалізації. 

2. Здійснено ретроспективний аналіз понять „соціалізація”, „економічна 

соціалізація”, „економічна соціалізація особистості”, на основі яких поняття 

„первинна економічна соціалізація дітей 5 – 6-ти років” трактуємо як 

спеціально організований соціально-педагогічний процес, основою, метою, 

прогнозованим результатом якого є вироблення адекватних уявлень про 

економічні категорії, розвиток і засвоєння навичок та різних форм економічної 

поведінки. 

3. Схарактеризовано особливості первинної економічної соціалізації 

особистості в дошкільному дитинстві, сукупність яких характеризується як: 

1) перебіг економічної соціалізації в специфічному соціальному просторі 

„дитинство”; 2) підпорядкування загальним віковим особливостям розвитку; 

3) стадійність; 4) зв’язок з економічним вихованням; 5) структурність; 

6) наступність; 7) потреба в психічній регуляції; 8) потреба в соціально-

педагогічній підтримці. 

Визначено основні психолого-педагогічні позиції трактування категорії 

„Я-економічне” щодо дитини 5 – 6-ти років, яка містить такі структурні 

компоненти: когнітивний (сформованість у дітей знань і уявлень про себе як 

суб’єкта та об’єкта соціально-економічної діяльності), емоційно-ціннісний 

(наявність потреби та зацікавленості дитини до економічних явищ, 

усвідомлення нею залежності задоволення своїх матеріальних потреб і потреб 

сім’ї від праці дорослих та оцінка суб’єктом місця в економічному полі) та 

практично-діяльнісний (наповненість діяльності дітей економічним змістом; 

спрямованість діяльності на збереження природного й соціального середовища; 

аналіз власних дій і формування соціально-економічного досвіду в реальній 

економічній діяльності та її оцінка з позиції своєї ідентичності). 

4. Ураховуючи та спираючись на теоретичні аспекти дослідження, 

визначено та обґрунтовано соціально-педагогічні умови ефективної первинної 

економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років у дошкільному навчальному 

закладі: 
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– створення предметно-розвивального середовища, зорієнтованого на 

формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років у дошкільному навчальному 

закладі; 

– консолідація зусиль соціальних педагогів, вихователів та батьків щодо 

оптимізації змін ціннісних орієнтацій особистості дитини 5 – 6-річного віку; 

– використання гри економічної спрямованості як провідного засобу 

формування Я-економічного в дітей 5 – 6-ти років в умовах дошкільного 

навчального закладу. 

5. Відповідно до розроблених соціально-педагогічних умов ефективної 

первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років у дошкільних 

навчальних закладах адекватній діагностичній процедурі в процесі дослідно-

експериментальної роботи піддавались: готовність педагогів дошкільного 

навчального закладу до реалізації завдань первинної економічної соціалізації 

вихованців; динаміка ціннісних орієнтацій особистості дітей 5 – 6-річного віку 

в умовах взаємодії сім’ї та дошкільного навчального закладу; сформованість Я-

економічного дітей 5 – 6-ти років в умовах дошкільних навчальних закладів. 

З метою реалізації завдань експерименту вивчено стан економічної освіти 

дошкільників в експериментальних дошкільних навчальних закладах, 

використовуючи науково обґрунтовані шляхи діагностичного обстеження. 

Визначено чіткі критерії до кожного параметра діагностики з урахуванням 

шкали оцінювання; підібрано джерела інформації з діагностування (анкети, 

питальники, проективні методики, техніки спостережень, діаграми); 

систематизовано матеріали, що підтверджують результати діагностики. 

Аналіз результатів діагностики продемонстрував, що більшість дітей 

експериментальної групи дошкільного навчального закладу мали низький 

(27,1%) та середній (56,4%) рівні сформованості Я-економічного особистості 

дитини. Та ж картина спостерігається й у більшості дітей контрольної групи 

дошкільного навчального закладу – відповідно 26,9% та 56%. 

6. Процес упровадження експериментальних умов первинної економічної 

соціалізації дітей 5 – 6-ти років базувався на розробленій структурно-

функційній моделі формування Я-економічного особистості дошкільника в 

дошкільному навчальному закладі й здійснювався засобами авторських 

проектів. 

Результати контрольного етапу експерименту продемонстрували значне 

зростання ефективності первинної економічної соціалізації дітей 5 – 6-ти років 

за обраними критеріями в експериментальних групах та становлення Я-

економічного особистості дошкільника. Дошкільний навчальний заклад 

підтвердив свій статус інституту розвитку дитини. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми первинної 

економічної соціалізації дітей в умовах дошкільного навчального закладу. 

Подальшої розробки потребують питання наступності дошкільної та початкової 

ланки освіти в економічній соціалізації дітей, удосконалення соціально-

педагогічного супроводу й технологій первинної економічної соціалізації 

дошкільників. 
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АНОТАЦІЇ 

Курінний Я. В. Первинна економічна соціалізація дітей 5 – 6-річного 

віку в дошкільних навчальних закладах. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Державний вищий навчальний 

заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – Слов’янськ, 2017. 

Дисертаційну працю присвячено проблемі первинної економічної 

соціалізації дітей 5 – 6-річного віку в дошкільних навчальних закладах. 

У дисертації визначено теоретичні засади первинної економічної 

соціалізації, з’ясовано особливості первинної економічної соціалізації 

особистості в дошкільному дитинстві. 
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Здійснено ретроспективний аналіз понять: „соціалізація”, „економічна 

соціалізація, „економічна соціалізація особистості”, „первинна економічна 

соціалізація”. Визначено основні психолого-педагогічні позиції трактування 

категорії „Я-економічне”, яка включає такі структурні компоненти: 

когнітивний, емоційно-ціннісний, практично-діяльнісний. 

Змодельовано процес, теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено соціально-педагогічні умови первинної економічної соціалізації 

дітей у дошкільному навчальному закладі  

Ключові слова: соціалізація, економічна соціалізація, первинна 

економічна соціалізація особистості, дитина 5 – 6-ти років, Я-економічне 

особистості, дошкільний навчальний заклад. 

 

Куринной Я. В. Первичная экономическая социализация детей 5 – 6-

летнего возраста в дошкольных образовательных учреждениях. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – Государственное 

высшее учебное заведение „Донбасский государственный педагогический 

университет”. – Славянск, 2017. 

Диссертационное исследование посвящено проблеме первичной 

экономической социализации детей 5 – 6-ти лет в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

В диссертации представлен теоретический анализ социализации 

дошкольников, в частности первичной экономической социализации детей 5 –

 6-ти лет в условиях дошкольного образовательного учреждения, раскрыты 

особенности первичной экономической социализации личности в дошкольном 

детстве. 

Теоретический анализ позволил раскрыть сущность понятий: 

„социализация”, „экономическая социализация”, „первичная экономическая 

социализация детей 5 – 6-ти лет”. Определено основные позиции трактовки 

категории Я-экономическое, которое включает следующие структурные 

компоненты: когнитивный, эмоционально-ценностный, практико-

деятельностный. 

Впервые теоретически обоснованы и экспериментально апробированы 

социально-педагогические условия первичной экономической социализации 

детей 5 – 6-ти лет в дошкольных образовательных учреждениях. Смоделирован 

процесс реализации социально-педагогических условий эффективной 

первичной экономической социализации детей 5 – 6-ти лет в условия 

дошкольного образовательного учреждения (создание предметно развивающей 

среды, ориентированной на формирование Я-экономического у детей 5 – 6-ти 

лет; консолидация усилий социальных педагогов, воспитателей и родителей в 

оптимизации процесса приобретения экономических знаний и экономического 

опыта дошкольников; использования игры экономической направленности как 
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ведущего средства формирования Я-экономического у детей 5 – 6-ти лет в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Качественные изменения показателей уровней формирования Я-

экономического у детей 5 – 6-ти лет в экспериментальных группах дошкольных 

учреждений подтвердили эффективность внедрения в учебно-воспитательный 

процесс авторской проектной программы „Экономика для дошкольников”. 

Наиболее эффективным средством в работе с детьми оказалась игра с 

экономической направленностью. 

Ключевые слова: социализация, экономическая социализация, первичная 

экономическая социализация личности, ребенок 5 – 6-ти лет,  

Я-экономическое личности ребенка, дошкольное образовательное учреждение. 

 

Kurinnoy Ya.V. Primary economic socialization of children 5 – 6 years in 

preschool educational institutions. – Qualification scientific work as the 

manuscript. 

The thesis for a degree of the candidate of pedagogical sciences in the specialty 

13.00.05 – Social Pedagogics. – State Higher Educational Establishment „Donbas 

State Pedagogical University”. – Sloviansk, 2017. 

The dissertation research is devoted to a problem of primary economic 

socialization of children of 5 – 6 years in preschool educational institutions. 

The theoretical analysis of socialization of preschool children, in particular is 

presented to primary economic socialization of children of 5 – 6 years in the thesis in 

the conditions of preschool educational institution, features of primary economic 

socialization of the personality in the preschool childhood are revealed. 

The theoretical analysis allowed to open an entity of concepts: „socialization”, 

„economic socialization”, „primary economic socialization of children of 5 – 6 

years”. It is defined the main line items of interpretation of the category I-economic 

which includes next structural components: cognitive, emotional and valuable, 

practical activity. 

Social and pedagogical conditions of primary economic socialization of 

children of 5 – 6 years in preschool educational institutions are for the first time 

theoretically proved and experimentally approved. Process of realization of social and 

pedagogical conditions of effective primary economic socialization of children of 5 –

 6 years in conditions of preschool educational institution is simulated (creation of the 

subject developing environment focused on formation I-economic at children of 5 – 6 

years; consolidation of efforts of social teachers, tutors and parents in optimization of 

process of acquisition of economic knowledge and economic experience of preschool 

children; uses of a play of economic orientation as leading means of formation I-

economic at children of 5 – 6 years in the conditions of preschool educational 

institution. 

High-quality changes of indicators of levels of formation I-economic at 

children of 5 – 6 years in experimental groups of preschool institutions have 

confirmed efficiency of introduction in teaching and educational process of the 
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author’s design program „Economy for Preschool Children”. A game with economic 

orientation was the most effective remedy in work with children. 

Keywords: socialization, economic socialization, primary economic 

socialization of the personality, child of 5 – 6 years, I-economic identity of the child, 

preschool educational institution. 
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