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ВІДКРИТІ РОДИННІ СТУДІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА 

МОДЕЛЬ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

В умовах ринкової економіки та європейського вектора освітньої 

політики України (Закон України «Про освіту», Концепція Нової української 

школи) зростає соціальний запит на формування конкурентоспроможної, 

економічно грамотної особистості Homo economicus у відповідності до 

міжнародних стандартів якості та безпеки життя. Викликом часу є активізація 

пропедевтичної роботи з дорослими (батьками та вчителями) як основних 

агентів економічної соціалізації зростаючої особистості, проектування 

креативних моделей власної фінансової поведінки.   

В Україні проблему підвищення рівня фінансової грамотності населення  

розглядали О. Блискавка,  Л. Зюман, Т. Кізима, Г. Ложкін, Шпак. Соціально-

психологічним аспектам економічної соціалізації молоді та підготовки молоді 

до сімейного життя присвячені дослідження Т. Говорун, О. Кікінежді, В. 

Кравця, В. Москаленко, Н. Дембицької, Т. Мельничук,          І. Шульги та інших 

учених [5; 7]. Над розробкою науково-методичного забезпечення з підвищення 

фінансової грамотності дітей і молоді в Україні працюють О. Рябова, О. 

Сампара, Т. Смовженко, З. Філончук, Н. Ткаченко,  З. Лапішко [1; 4; 6].     

Наукові дослідження і педагогічна практика засвідчили недостатню 

дослідженість проблеми формування фінансової культури учнів, батьків і 

вчителів, що визначило мету статті – розробка і апробація Відкритих родинних 

студій як інноваційної моделі освіти дорослих у партнерській тріаді «батьки – 

учні – вчителі». 

Відповідно до Концепції формування фінансової грамотності у 

загальноосвітніх навчальних закладах [2]  у рамках виконання проекту 

“Financial Sector Development Program (USAID/FINREP-II)” (2015 р.), з 

урахуванням економічного менталітету українців, виховного потенціалу 

mailto:oksana.sampara@ukr.net
mailto:okiki77777@gmail.com
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родини, презентацією економічного «Я» у приватному та публічному просторі 

на засадах гуманістичної педагогічної спадщини (В. Сухомлинський, С. Русова 

та ін.) було розроблено навчально-методичний комплект для батьків, що 

включав навчальну програму освітнього курсу для батьків з фінансової 

грамотності дітей «Фінансова мудрість родинної педагогіки» (О. Сампара, 

О. Кікінежді) і навчально-методичний посібник для батьків «Відкриті родинні 

студії: «Фінансова мудрість родинної педагогіки» (авторський колектив; під 

керівництвом  Т. Смовженко) [1; 4; 6].  

 «Відкриті Родинні Студії» –  це модель неформальної освіти дорослих, 

що стала базовим майданчиком для обміну досвідом та взаємозбагачення 

учасників батьківських зустрічей  і передбачала періодичні зібрання батьків, 

членів родин, освітян, фахівців, які працюють у сфері дитинства, представників  

для обміну думками та досвідом фінансового виховання дітей, обговорення  

актуальних проблем підвищення їх фінансової грамотності. Їх діяльність, на 

думку Г. Лактіонової, має базуватись на наступних принципах:  «рівний – 

рівному»: «родина – родині»; добровільності та відсутності тиску 

(толерантності); інформативності змісту та простоти викладу; відкритості 

доступу [3]. 

Авторська навчальна програма «Фінансова мудрість родинної 

педагогіки» включає тематико-проблемне наповнення зустрічей, 

взаємопов’язаних зі змістом курсу «Фінансова грамотність» для молодших 

школярів: «Фінансова абетка», «Фінансова арифметика», «Фінансова 

поведінка», «Фінансова культура». Виокремлено основні напрями фінансової 

просвітницької роботи з батьками: фінансова грамота,  фінансова поведінка,  

фінансова культура, фінансова і соціальна ініціатива. 

Мета програми – виявлення та активізація виховного потенціалу родини 

у формуванні ключових життєвих компетентностей дітей, зокрема фінансових, 

економічного способу мислення, споживчої культури дітей, а також 

підвищення економічної свідомості батьків, їхньої фінансової грамотності, 

організація спільної взаємодії сім’ї, навчального закладу, громади, фінансових 

установ для популяризації фінансової просвіти. 

Завдання програми: 

– активізація соціального партнерства у тріаді «школа – родина – 

громада» як важливого чинника ефективної економічної соціалізації дітей 

молодшого шкільного віку; 

– розвиток виховного потенціалу родини через залучення батьків, 

фахівців до співпраці з батьківською громадою класу, початкової школи з 

метою популяризації фінансових знань та інформації; 

– надання психолого-педагогічних і фахових консультацій щодо 

фінансової грамотності та економічної соціалізації молодших школярів;  

– поширення фінансової освіти серед учасників навчально-виховного 

процесу через партнерську взаємодію із громадськими організаціями, 

фінансовими установами (волонтерський контекст). 

Методологічні основи програми:  гуманізація і демократизація 

виховання;  єдність національного і загальнолюдського;  безперервність і 
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наступність виховання; диференціація та індивідуалізація;  особистісно 

орієнтоване навчання і виховання; компетентнісний, гендерний і 

міждисциплінарний підходи;  гармонізація родинного і суспільного виховання. 

Структура курсу включає 30 батьківських зустрічей, представлених у п’яти 

розділах, зокрема, «Наша сім’я», «Ми та інші люди», «Ми – громадяни. 

Установи держави», «Ми – споживачі», «Наші перемоги».  

Розділ 1. Наша сім’я (зустрічі: «Фінансова грамотність як важлива 

складова родинної педагогіки», «Освічені громадяни – окраса Батьківщини 

(створення фінансового портфоліо сім’ї)», «Кар’єра – твій особистий план 

успіху», «Тайм-менеджмент – мистецтво управління своїм часом», «Ризики та 

шахрайство: як убезпечити себе», «Сімейна культура грошей: від бідності до 

багатства», «Гроші як соціальне мірило багатства», «Фінансовий добробут 

сім’ї», «Коло доходів нашої сім’ї», «Бюджетний листок сім’ї: економія і 

заощадження», «Сімейні фінанси і діти», «Родина і гроші: рецепти фінансового 

добробуту сім’ї»);  

Розділ 2. Ми та інші люди (зустрічі: «Компанія – колектив однодумців», 

«Людський вимір підприємництва», «Уроки корпоративної культури», 

«Благодійництво і меценацтво», «Волонтерство як інноваційний рух в Україні», 

«Від спільного досвіду до особистої фінансової незалежності»);  

Розділ 3. Ми – громадяни. Установи держави (зустрічі: «Рівні права і 

можливості жінок і чоловіків у ринковій економіці», «Економічне насилля: 

причини та наслідки», «Національний банк і банківська система в Україні», 

«Небанківські фінансові послуги», «Податки, їхнє призначення в державі», 

«Екскурсія в державні фінансові установи»);  

Розділ 4. Ми – споживачі (зустрічі: «Реклама як засіб привернення уваги 

до товару (послуги)», «Товар, його ціна», «Споживач – «король» ринку», 

«Зелене споживання» – запорука збереження довкілля»);  

Розділ 5. Наші перемоги (зустрічі: «Успішні люди України і їхнє місце у 

світовій спільноті», «Успішна родина – багата країна»). 

Основними формами і методами роботи з батьками є: батьківські зустрічі, 

клуби, вечори; інтерактивні форми навчання, тренінгові вправи, порадник, 

кейс-урок; засідання круглого столу, кіно-, відеолекторії, моделювальні, 

дидактичні, ділові, рольові ігри і практикуми, воркшоп, спільні дозвілля: квест, 

ярмарок, вернісаж, аукціон, акція, салон, флешмоб тощо.  

Висновки. Апробація навчально-методичного комплекту «Відкриті родинні 

студії. Фінансова мудрість родинної педагогіки», яка відбувалась на базі 

Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка (впродовж 2016–2019 рр.), 

засвідчила її ефективність. В процесі батьківських зустрічей (у формі 

«Відкритих родинних студій») зросла активність батьків до виховного процесу 

через співорганізацію різних заходів на економічну тематику, сформовано 

інтегровану виховну модель «Фінансовий доброустрій родини». Все це стало 

ефективним інструментом сприяння демократизації системи національної 

освіти, розвитку громадянського суспільства, партнерства навчальних закладів, 

родин та фінансових установ в Україні.   
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАВДАНЬ ПІЗНАВАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Останнім часом цілий ряд інтерактивних форм і методів роботи в 

освітньо-виховному процесі закладів дошкільної освіти в своїх програмах 

декларують спеціальну мету створення розвивального середовища для 

пізнавальної сфери дитини дошкільного віку. Це в першу чергу такі: введення 

нових відомостей про навколишній світ до існуючих програм, використання 

проблемних ситуацій, комплекси спеціальних вправ для розвитку логічного 

мислення [1-5]. 

Інтерактивні педагогічні технології – це організація засвоєння знань і 

формування певних вмінь та навичок через сукупність особливим способом 

організованих навчально-пізнавальних дій, що полягають у активній взаємодії 

https://cutt.ly/drbdvoC
mailto:semencha2010@ukr.net

