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Завідуюча РМК відділу освіти  

Васильківської  райдержадміністрації 

                І.В. Андрикевич 

 
План 

семінару-практикуму для вихователів ДНЗ та НВК 
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Місце проведення:: ДНЗ (ясла-садок) 
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Час проведення: 9.30  - 13.00 

 

Соціальна та фінансова освіта  

дошкільників як складова людської культури.  

 

            І. Теоретична частина: 

1. Презентація: «Соціальна та фінансова освіта дошкільників як складова 

людської культури».  

                                               Савицька Т.М., вихователь 

ІІ. Практична частина 

1. Перегляд розваги у старшій групі на економічну тематику «Екскурсія в  

країну економіки». 

Охота Т.В., вихователь 

2. Обговорення. 

ІІІ. Теоретична частина 

1. Аналіз змісту економічного виховання у програмах: «Дитина», 

«Українське дошкілля», «Я у Світі».        

                                               Мизюк О.М., вихователь-методист 

 

ІІІ . Практична частина 

1. Тренінг «Формування навичок економічного мислення та економічних 

уявлень у дітей дошкільного віку». 

Мизюк О.М. вихователь-методист 

 

2. Виставка дидактичних ігор з економічного виховання. 

3. Підведення підсумків. Прийняття методичних рекомендацій. 

Іліч О.Г., методист райметодкабінету 

 

 

 

 

 

 

Методист з дошкільного виховання                                      О.Г. Іліч 
                          



Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації  

районний  методичний  кабінет 

Р е к о м е н д а ц і ї 
семінару-практикуму для вихователів  ДНЗ та НВК 

  

Соціальна та фінансова освіта  

дошкільників як складова людської культури.  

  
смт. Калинівка         16.03.2017р. 

Зважаючи на те, що пріоритетним напрямом освітнього процесу у 2016/2017 

н.р. визнано економічне виховання дітей дошкільного віку (інструктивно-

методичні рекомендації МОНУ від 16.06.2016 р. № 1/9-315 «Про організацію 

освітньої роботи в ДНЗ  у 2016-2017н.р.») та з метою активізації пізнавальної 

діяльності дошкільників та набуття ними економічних знань, пропонуємо 

дотримуватися таких рекомендацій: 

 

1. Застосовувати різні форми роботи з економічного виховання (заняття, 

гурткову роботу, сюжетно-рольові ігри в повсякденному житті з 

економічним направленням, індивідуальну роботу, читання дитячої 

літератури, самостійно-художню діяльність, трудову діяльність, роботу з 

батьками). 

                                                           Вихователі, протягом навчального року 

2. Ознайомлювати дітей з сучасними професіями дорослих та простими 

економічними термінами: «економіка», «бюджет», «ціна», «гроші», «товар», 

«вартість», «банк», «реклама», «власник», «конкуренція», «продукція», 

«ярмарок» та ін.    

Вихователі, протягом навчального року 

3. Закріплювати знання дітей в області категорій, пов’язаних з працею 

(предмети праці, результати праці, індивідуальна, колективна праця):  

- познайомити з поняттями: «дорожче – дешевше», «вигідно – невигідно», 

«виграв, програв, поміняв»;  

- формувати знання про людину бережливу, економну, гарного господаря; 

- вчити правилам чесної, справедливої гри, вмінню програвати, не 

ображаючись на партнера. 

Вихователі, протягом навчального року 

4. Розробити орієнтовне планування з використанням системи занять, ігор та 

вправ з економіки для кожної вікової групи. 

Вихователі, протягом навчального року 

5. Проводити з батьками просвітницьку роботу з питань економічної освіти 

дошкільників та активно їх залучати до процесу формування економічних 

знань дітей. 

Вихователі, протягом навчального року 

 
 

 

 


