СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО НАПРЯМУ «ДИТИНА В СОЦІУМІ.
СОЦІАЛЬНО- ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ»
19.05.2021 року відбувся п’ятнадцятий вебінар підвищення кваліфікації
педагогічних працівників щодо впровадження оновленого Державного стандарту
дошкільної освіти відповідно до Програми підвищення кваліфікації.

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Державна установа
«Український інститут розвитку освіти» за участі авторського колективу розробників
БКДО. Модераторка вебінару -

Ольга КОСЕНЧУК, кандидат педагогічних наук,

доцент, начальниця відділу дошкільної та початкової освіти УІРО.
СПІКЕР

–

Ольга

РЕЙПОЛЬСЬКА,

кандидат

педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії дошкільної
освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН
України.

У перебігу вебінару
обговорювалося актуальне
питання

для

дошкільної
формування
фінансової

сучасної
освіти

–

соціальнограмотності

дітей, яка визначена в
одному з освітніх напрямів варіативного складника оновленого Стандарту.
Ольга Рейпольська у своєму виступі повідомила про особливості соціальнофінансової освіти дошкільників; розкрила зміст, основні форми та методи роботи в
закладах дошкільної освіти щодо реалізації зазначеного освітнього напряму.

Зокрема, спікерка зазначила, що основним шляхом реалізації завдань соціальнофінансової освіти дошкільників є створення відповідного розвивального предметноігрового середовища:
• дидактичні та настільно-друковані ігри про професії дорослих, інструменти та
знаряддя праці;
• сюжетно-рольові ігри («Будівельники», «Лікарня», «Аптека», «Водії», «Мінімаркет», «Перукарня», «Пожежники» та ін.);

• посібники для занять та індивідуальної роботи на теми: «Моя сім'я», «Світ
професій», «Світ меблів», «Предмети побуту», «Світ транспорту», «Рослинний і
тваринний світ», «Світ грошей», «Світ товарів», «Моє селище», «Моя країна» та
ін.;
•

збірки книжкових видань соціально-економічного спрямування: малого фольклору,
віршів, казок, оповідань;

• скринька власних заощаджень вихованців (від власних концертів та театралізацій,
виручки за творчі поробки та ін.);
• карта України з умовними позначеннями економічних і природних ресурсів;
•

знаряддя праці для куточка природи та праці в природі; матеріали та обладнання
для художньої праці і самостійної художньої діяльності дошкільників;

•

групові та садові міні-музеї.
Основними формами та методами роботи в ЗДО для реалізації завдань

соціально-фінансової освіти дошкільників, експерткою визначено:
• тематичні та інтегровані заняття (ознайомлення з професіями; праця батьків;
раціональне використання природних ресурсів; комунальні послуги і тарифи;
корисні копалини; продукти харчування; предмети побуту і вжитку; наші
помічники; особисті речі та догляд за ними; ліс і його багатства; поведінка в природі;
небезпечні ігри та іграшки; особиста безпека вдома; вартові здоров'я; хліб - всьому
голова; вода - сік життя тощо);
•

тематичні

мультимедійні

презентації;
• екскурсії в природу;
• спостереження за працею
дорослих;
• екскурсії до різних установ
та торговельних об'єктів, на
підприємства;
• бесіди;
• розглядання тематичних картин, плакатів, ілюстрацій;
• дидактичні ігри економічного спрямування;
• сюжетно-рольові ігри;

• художня праця;
• конструктивно-будівельні
ігри;
• читання творів художньої
літератури;
• вирішення

проблемних

ігрових ситуацій;
• економічні

вікторини,

розваги;
• художньо-продуктивна діяльність тощо.
Цікавою і, як завжди, продуктивною виявилася робота в групах, яка передбачала
розроблення умов і шляхів їхньої реалізації в закладі дошкільної освіти, що
сприятимуть ефективному засвоєнню дітьми економічних знань, умінь та навичок:

ДЯКУЄМО ВСІМ УЧАСНИКАМ ЗА СПІВПРАЦЮ!
Очікуємо на наступну зустріч 21.05.2021 року
Тема: «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ТА
ПОЧАТКОВОЮ ОСВІТОЮ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ
ДИТИНИ»
СПІКЕРИ:
Світлана

НЕРЯНОВА,

начальник відділу дошкільної освіти

головного

управління загальної середньої та дошкільної освіти директорату дошкільної, шкільної,
позашкільної та інклюзивної освіти МОН України;
Тамара ПІРОЖЕНКО, доктор психологічних наук, професор, завідувач
лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка
Національної академії педагогічних наук України

