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Першим критерієм оцінювання рівня сформованості моральної свідомості 
молодших школярів ми вважаємо інформаційно-пізнавальний, який виявля-
ється в обізнаності дітей з моральними поняттями, нормами та правилами, ро-
зумінні їхнього змісту, значущості для себе, взаємозв’язків між ними, умінні за-
стосовувати основні моральні категорії у мовленні. Наступний критерій оціню-
вання моральної вихованості молодших школярів – емоційно-ціннісний харак-
теризується наявністю ціннісних орієнтацій, що визначають ставлення дитини 
до себе та інших людей; глибиною та силою емоційних переживань у ситуаціях 
морального вибору; здатністю керувати своїм емоційним станом; рівнем розви-
тку емпатії. Третій критерій сформованості моральної свідомості молодших 
школярів – поведінковий, що проявляється в реалізації моральних знань і цін-
ностей у діяльності; сформованості стійких форм моральної поведінки; само-
стійності та активності в ситуаціях морального вибору. Четвертим критерієм ви-
значено рефлексивний, який виявляється в прагненні особистості до самовдо-
сконалення, набуття та розвитку моральних якостей, здатності оцінювати вла-
сні дії та вчинки, адекватності самооцінки.  
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Потужну державу і конкурентну економіку може забезпечити згуртована спі-

льнота творчих людей, відповідальних громадян, активних і підприємливих. 
Саме таких громадян мають готувати заклади освіти. Зміст професійної (про-
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фесійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти має постійно оновлю-
ватися з урахуванням потреб ринку праці. Особливої актуальності набуває пи-
тання мобільності, конкурентоспроможності та рівня кваліфікації працівників. 

Освітня та наукова галузі мають перетворитися на важіль соціальної рівності 
та згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності України [6]  

В умовах інтенсивного пошуку шляхів економічного розвитку України, що по-
єднують функціонування ринкових відносин і державного регулювання, у мо-
лоді виникає потреба в розвитку підприємливості і здатності визначати своє 
майбутнє в реальних умовах сьогодення. Особлива роль у формуванні таких 
якостей особистості належить загальноосвітнім навчальним закладам. Науков-
цями доведено, що чим раніше дитина долучається до сучасних фінансових 
відносин, тим легше їй в майбутньому адаптуватися до реалій сучасного еконо-
мічного життя. З цих підстав у проекті нового Державного освітнього стандарту:  

а) наведено перелік ключових компетентностей, необхідних людині для 
життя, до яких включено підприємницьку і фінансову;  

б) рекомендовано у школах, ліцеях та інших типах середніх навчальних за-
кладів активне впровадження навчальних дисциплін економічного та фінансо-
вого змісту. 

Питанням підвищення фінансової грамотності населення в Україні присвя-
чені роботи таких вітчизняних вчених, як О. Вільчинська, К. Румянцева, Л. Заха-
ркіна, М. Катериніна, Т. Кізима, І. Ломачинська, В. Рисін, О. Рябова, З. Філончук, 
Т. Смовженко та ін. У більшості робіт досліджуються можливості навчання фі-
нансової грамотності учнів початкової, основної і старшої школи, аналізується 
світовий досвід організації фінансового виховання всіх верств населення. Ра-
зом з тим, залишаються невирішеними питання щодо сучасних підходів до ор-
ганізації навчального процесу з економічної підготовки майбутніх учителів до 
підвищення фінансової грамотності учнівської молоді.  

Методологія розвитку економічного мислення ґрунтується на знанні сутності 
цього феномену, сучасних положеннях психофізіологічної теорії побудови скла-
дно координованих дій, які розкривають зміст, структуру, динаміку основних ас-
пектів процесу пізнання і становлять теоретичну базу для розробки нових педа-
гогічних підходів.  

Фінансова грамотність – одна з ключових компетентностей, на розвиток яких 
орієнтується Нова українська школа. Підприємливість та фінансова грамотність 
передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рі-
шення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідом-
лення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя 
ініційованих ідей, прийняття власних рішень [5, с. 295].  

Конкурентоспроможність у ринкових умовах передбачає значний обсяг фі-
зичної, духовної та творчої енергії і насамперед розвинуте економічне мис-
лення як важливий чинник формування вмінь і навичок осмислення нових еко-
номічних інститутів у їхньому тісному взаємозв‘язку. Розвинуте економічне ми-
слення дає можливість аналізувати економічні явища і процеси, прогнозувати 
їхній розвиток, робити аргументовані висновки, створювати власну модель еко-
номічної поведінки [3, с. 73]. 

Необхідність формування економічного мислення молоді викликана перео-
рієнтацією суспільної свідомості в умовах трансформації соціально-економіч-
них устоїв. Упродовж багатьох років функціонування планової економіки сис-
тема національної освіти була спрямована на підготовку найманих робітників у 
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різних галузях виробничої сфери, проте ринкові відносини диктують нові вимоги 
до підготовки сучасних суб‘єктів господарювання, які докорінно відрізняються 
від працівників на бюджетних підприємствах, зокрема ставленням до економіч-
них ресурсів та кінцевого продукту [4, с. 24].  

З переходом української економіки на ринкові відносини концептуально змі-
нюються вимоги суспільства до професійних якостей і здатностей майбутніх 
фахівців. До комплексу специфічних професійних знань і умінь додаються зда-
тності ефективної роботи в команді, планування, вирішення проблем, прий-
няття відповідальних рішень, лідерські риси, підприємницька поведінка, органі-
заційне бачення та комунікативні навички.  

Потреби сучасного ринку праці орієнтують освітян на економічну підготовку 
майбутніх учителів як невід‘ємну складову процесу формування всебічно роз-
винутої особистості. Основи економічної компетентності починають заклада-
тися з шкільного віку. Тому розвиток економічного мислення вихованців є одним 
з провідних педагогічних завдань на будь-якому рівні освіти. Але ефективність 
розв‘язання поставлених задач безпосередньо залежить від рівня компетент-
ності самих педагогів, що актуалізує питання формування економічного мис-
лення у здобувачів освіти в педагогічних закладах вищої та фахової передвищої 
освіти.  

Фінансова грамотність допомагає навчити дітей розрізняти найбільш поши-
рені фінансові терміни, розуміти їх зміст і грамотно оперувати ними у повсяк-
денному житті. 

Для того, щоб успішно реалізувався процес формування економічної та фі-
нансової грамотності у школі, варто спрямувати зусилля на виконання таких ос-
новних завдань:  

 надання знань з основ економічної те- 
 надання знань з основ економічної теорії майбутнім вчителям та на-

буття ними економічних компетенцій у сфері фінансових послуг; 
 формування економічної культури вчителів та мотивації до подаль-

шої економічної самоосвіти;  
 формування вмінь конструювання системи фінансової освіти і вихо-

вання в навчальному закладі через упровадження курсів за вибором «Фі-
нансова та економічна грамотність» у школі;  

 удосконалення вмінь самоосвітньої професійної компетентності у 
сфері фінансової освіти й виховання учнів [1, с. 103]. 

Науковці розглядають економічне мислення як найважливіший особистісний 
аспект соціоекономічної культури, який взаємодіє з когнітивним (системою соці-
ально-економічних знань, умінь і навичок) і ціннісним компонентами культури, 
економічною та соціальною поведінкою людини. Широту, гнучкість, критичність, 
цілеспрямованість економічного мислення можна вважати сформованими в уч-
нів, якщо вони вміють аналізувати умови і цілі при виборі моделей і стратегій у 
певній економічній ситуації, у будь-який момент процесу мислення можуть сис-
тематизувати наявну інформацію за достовірністю, повнотою, доступністю та 
доповнити її, вміють складати узагальнений план досягнення мети із застосу-
ванням необхідних розумових операцій, здатні визначати правильність та ефе-
ктивність отриманого результату [2, с. 40].  

Орієнтація майбутніх фахівців на цінності конкретного способу життя може 
бути успішною лише в тому випадку, якщо попередньо в їх свідомість заклада-
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тимуться зрозумілі економічні норми загальнолюдського значення в умовах іс-
нуючих ринкових відносин. Економічна свідомість молоді синтезує знання, отри-
мані в школі, від батьків, із засобів масової інформації та з власного досвіду. 
Економічне мислення не варто розглядати як механічне відображення у свідо-
мості об‘єктивної реальності, в процесі його формування важливо враховувати 
суб‘єктивний чинник. 

Також розвитку навичок критичного економічного мислення, зокрема прогно-
зування, аналізу і оцінювання практичних проблем функціонування реального 
сектору національної економіки, складання і планування особистого бюджету, 
сприятиме використання методу кейсів, методу проблемної лекції, мозкового 
штурму, дидактичних прийомів «Асоціативний кущ», «Пошук цікавих запитань», 
«Обмін проблемами», організація ділових ігор, диспутів, дебатів. Активізувати 
мислення допоможе науково-дослідна робота здобувачів освіти, яка включає 
підготовку та захист рефератів, дискусійне обговорення доповідей з актуальних 
соціально-економічних тем [3, с. 70].  

Отже, правильно підібрані форми, методи та прийоми педагогічної взаємодії 
будуть сприяти активізації економічного мислення як однієї з форм пізнання, 
духовного освоєння навколишнього світу, свого буття, прогнозування подій і дій, 
створення нових ідей, пошуку ефективних шляхів їхньої реалізації [3, с. 70]. 
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Глибокі соціальні й економічні зрушення, що відбулися на межі третього 

тисячоліття в Україні, спонукали до перегляду досліджень у галузі управ-
ління, звернення до світового досвіду країн, що існують в умовах ринку та 
накопичили колосальні управлінські знання. Адже мистецтво управління, 
управлінська культура стають вирішальними чинниками, що забезпечують 
успіх реформ. Сьогодні дуже гостро постає потреба не тільки у простих ви-
конавцях, а й у генераторах творчих ідей, керівниках-професіоналах, які 


