
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
програма соціальної та фінансової освіти 

дітей дошкільного віку від 3 до 6 років 
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ВСТУП 

Передісторія Афлатуна 

Основна місія Афлатуна: за допомогою освітнього процесу допомогти 

дітям усвідомити свій потенціал для того, щоб зробити світ кращим. Особлива 

необхідність фінансового навчання стає все більш очевидною в останні роки. 

Незважаючи на те, що ми живемо у світі зі швидкими змінами в економіці, 

діти і дорослі у всьому світі мають дуже низький рівень фінансової грамотності; 

школи і вчителі часто не мають можливості для вирішення цієї проблеми. Через 

брак знань у сфері фінансів діти та молодь часто стають жертвами соціально, 

екологічно та економічно нестійких моделей споживання. Афлатун вирішує ці 

проблеми шляхом створення програми комплексного соціального та 

фінансового навчання для дітей, щоб допомогти їм протистояти таким 

труднощам. Навчання організовано завдяки мережі партнерських організацій 

більш ніж у 85 країнах, об'єднаних разом під керівництвом Секретаріату 

Афлатуна, що знаходиться в Нідерландах. 

Програма Афлатот для дітей, які ще не відвідують початкову школу 

(зазвичай це діти віком 3-7 років), - це освітня програма, яка формує у 

дошкільників ази соціальної та фінансової грамотності. Програма пройшла 

апробацію у сфері дошкільної освіти, яка довела, що таке раннє навчання дає 

дітям знання та переваги, що дають можливість працювати і вдосконалювати їх 

з кожним роком. 

 

РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ АФЛАТУН 

 

П'ять ключових елементів програми Афлатун несуть у собі соціальне 

та економічне розширення прав і можливостей людини: 

Перший ключовий елемент - особистісне розуміння і дослідження 

Дітей спонукають до більшого самопізнання і впевненості в собі 

Другий ключовий елемент - права та обов'язки 

Афлатот втілює принципи Конвенції ООН про права дитини (1990) 

Третій ключовий елемент - заощадження і витрати 

Діти вчаться цінувати і захищати як матеріальні, так і нематеріальні 

ресурси. 

Четвертий ключовий елемент - планування і бюджетування 

Діти починають розуміти, що надії і мрії здійсненні. 

П'ятий ключовий елемент- дитяча соціальна і фінансова ініціатива 

Дітей націлюють сприймати себе як активного учасника та члена 

суспільства. 



ЧОМУ РАННЄ ДИТИНСТВО ІДЕАЛЬНИЙ ЧАС ДЛЯ ПОЧАТКУ 

СОЦІАЛЬНОГО І ФІНАНСОВОГО НАВЧАННЯ? 

Раннє дитинство є найбільш сензитивним періодом для позитивного 
впливу. Розвиток дітей у цей період сильно залежить від навколишнього 

середовища, а ефект від навчання в цей період залишається на все життя. Вкрай 

важливо, що освітні програми та навчальні курси з оволодіння життєвими 

навичками, такі як Афлатот, також розроблені для цієї вікової групи дітей. 

Концепція соціальної і фінансової освіти 

Діти отримують перші задатки соціальної і фінансової освіти задовго до 

того, як ідуть до школи. Основна частина знань про планування бюджету, 

заощадження, витрати і використання грошових коштів заснована на 

повсякденному житті. Ще до того, як формуються грошові поняття, просте 

розуміння того, як використовувати доступні ресурси, або, наприклад, категорії 

"закінчилася їжа", "купувати тільки необхідне" - це ті щоденні реалії зі сфери 

фінансової освіти, з якими зустрічаються діти. У дошкільнят також сформовані 

тимчасові рамки, вони розуміють, що іноді, щоб отримати що-небудь, краще 

зачекати, ніж отримати це зараз. Діти у віці 3-х років також стикаються з 

матеріальними цінностями, даючи і ділячись, не лише за допомогою подарунків 

і цінних речей, але і шляхом взаємодії один з одним. Інші, не менш важливі 

навички, формування яких включає в себе програма Афлатун, - це почергове 

користування, прийняття рішень і постановка цілей. 

НАШЕ БАЧЕННЯ ТОГО, ЯК ВЧАТЬСЯ ДОШКІЛЬНЯТА: 

Дошкільнята здібні і кмітливі! 

Ми вважаємо, що навіть в ранньому дитинстві діти дуже здібні і кмітливі, 

незалежно від їх походження, досвіду і віку. Коли діти отримують підтримку з 

боку дорослих, вони активні, цілеспрямовані в бажанні пізнати світ, в якому 

живуть і навчаються. 

Чотири сфери базового розвитку. 

Етапи розвитку і прогрес відображаються в чотирьох сферах розвитку, які 

тісно взаємопов'язані між собою в ранньому дитинстві. Афлатот робить свій 

внесок в кожну з цих сфер розвитку. 

1. Фізичний розвиток. Моторика активно розвивається в перші роки 

життя. Координація рухів розвивається під час ходьби, бігу, стрибків, в той час  

як дрібну моторику розвивають письмо та малювання. Фізичний розвиток і 

можливості для вивчення навколишнього середовища є першочерговим 

джерелом для сенсорного розвитку. 

2. Соціальний розвиток. Розуміння інших, вміння спілкуватися, 

ділитися і заводити друзів - все це сфера міжособистісної взаємодії та розвитку. 

До нього, в першу чергу, відноситься вміння встановлювати контакт і позитивно 

взаємодіяти з іншими. 

3. Емоційний розвиток. Орієнтовано на самосвідомість, впевненість у 

собі, вміння володіти своїми почуттями і розуміти їх. Емоційний розвиток 

включає в себе виховання почуття власної гідності і самосприйняття і, в той же 

час, здатність розуміти і співчувати іншим людям. 

4. Когнітивний розвиток. Формування понять відбувається тоді, коли 



діти досліджують себе і навколишній світ. Через організовану і довільну 

діяльність діти дізнаються про навколишній світ, включаючи базові фінансові 

та соціальні поняття, такі як економія і дбайливе ставлення до цінних для нас  

речей. Когнітивний розвиток також включає в себе розвиток творчих здібностей. 

Навчання має відповідати життєвому досвіду. 

Навчання має ґрунтуватися на реальному життєвому досвіді, який діти 

отримують у повсякденному житті. Говорячи про середовище навчання і 

можливості, варто брати до уваги фактор навколишньої атмосфери дому і 

суспільства, яка впливає на розвиток дитини. Особливо важлива роль батьків у 

вихованні дітей. 

Програма Афлатот надає перевагу ролі сім'ї у формуванні соціальної та 

фінансової грамотності. Залучення батьків розглядається як важлива складова 

програми. Загальновідомо, що сім’я - це перший учитель, який має величезний 

вплив на формування фінансових і соціальних знань дитини, її поведінку. 

Враховуючи, що діти цієї вікової групи схильні наслідувати, батьки є важливими 

дійовими особами та помічниками педагога в формуванні у дітей фінансових 

понять. З цією метою навчальна програма пропонує ряд додаткових занять, щоб 

розповісти батькам про ті поняття, які вивчають діти і, таким чином, залучити їх 

в структуру плідної взаємодії. 

Навчання супроводжується іграми і діти активно проводять час як 

в приміщенні, так і на вулиці. 

Багато дослідників стверджують, що активне навчання позитивно впливає 
на знання дітей у дошкільному віці. Структуровані заняття в дошкільному 

закладі дозволяють дітям активно проявляти себе і, як результат, вони відмінно 

проводять час, отримують нові знання і засвоюють їх більш ефективно. 

Програма Афлатот підкреслює, наскільки важливо давати дітям простір, 

щоб самовиразитись, діяти так, як їм хочеться, і вирішувати проблеми, що 

виникають, разом. Навчальний курс передбачає використання різних методик 

навчання, таких як: рольові ігри, групова діяльність, ігри на свіжому повітрі, 

трудове виховання тощо. 

Роль фасилітатора (педагога) в сприянні навчанню. 

Виступаючи творцем знань, педагог стимулює дітей розмірковувати і 

підтримує їх, коли вони беруть участь у різного роду дослідженнях. Дорослий 

встановлює наступну сходинку для навчання, переконавшись, що створені 

сприятливі умови, в наявності необхідні матеріали і налагоджено доброзичливу 

взаємодію один з одним. Педагоги несуть відповідальність за планування і 

прийняття рішень з наступних питань: 

Фізичний простір: переконайтеся, що місце, а також вибір і розташування 

підручних матеріалів сприяють розвитку дітей. 

Емоційний простір: переконайтеся, що діти почуваються в безпеці і 

відчувають себе частиною колективу. 

Види діяльності та структура занять: переконайтеся, що заняття завжди 

мають свою структуру, діти мають можливість змінювати різні види діяльності. 



Заняття повинні бути чітко продуманими, доречними для дітей, 

відповідати їх віковим потребам і інтересам. 

Вихователі повинні бути уважними в спілкуванні з дітьми та взаємодії 

дітей один з одним. Вихователі мають давати дітям можливість інтелектуально 

розмірковувати, ділитися своїми судженнями, обговорювати певні теми. 

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ 

Програма Афлатот розроблена з метою забезпечення соціальної і 

фінансової освіти дітей, заснована на раніше згаданих п'яти ключових елементах 

Афлатун. Таким чином, програма Афлатот не повинна розглядатися як 

комплексна програма з раннього розвитку та навчання дітей, а швидше як 

додатковий навчальний курс, націлений на уміння і навички у сфері соціальної 

та фінансової освіти. У зв'язку з цим педагогам пропонується включити Афлатот 

в загальноосвітню програму для дошкільнят. Також важливо підкреслити, що 

програма Афлатот робить особливий наголос на першому з ключових елементів 

- на особистісному розумінні і вивченні, особливо якщо вона використовується 

як окрема програма. Особистісне розуміння відіграє провідну роль у формуванні 

самосприйняття того, як дитина пройде далі у вивченні соціальних і фінансових 

складових. 

Розділи та модулі 

Програма Афлатот розділена на п'ять основних розділів: 

Розділ 1. Ти, Я і Афлатун: розвиток позитивного сприйняття власної 

особистості 

Розділ 2. Я і моя сім'я: турбота про людей, яких ми любимо 

Розділ 3. Я і мої друзі: допомагаючи один одному 

Розділ 4. Я і суспільство: живемо і працюємо разом 

Розділ 5. Я і гроші: витрачаємо, накопичуємо і ділимося 

Ефективність програми Афлатот передбачає включення модулів з п'яти 

розділів. Ви можете вибирати модулі, які найбільш доречні для вашої групи або 

робочої програми. 

Заняття за програмою Афлатот вважаються базовими і рекомендовані 

для проведення: 

1. Коробки Афлатун. Діти самостійно виготовляють "Коробки 

Афлатун": Коробка для Подорожей з Афлатуном і Коробка-Скарбничка 

Афлатун. Протягом усього курсу ви (як ведучий) будете стимулювати дітей 

зберігати речі з різних категорій цінностей, щоб навчити їх дбайливо ставитися 

до цінних речей. Це можуть бути монетки Афлатун, фотографії близьких людей, 

малюнки або поробки, створені в ході навчальної програми. 

2. Прогулянка по місцевості. Діти краще вивчать навколишню 

місцевість, якщо добре розглянуть її. Під час прогулянки околицями можна 

показати дітям ринок, банки, урядові будівлі або інші місця, важливі для дітей. 

Зверніть увагу: здійснюючи прогулянку по місцевості, переконайтеся, що 

з вами достатня кількість дорослих, які супроводжують дітей, і що діти 

розуміють правила безпеки поведінки на вулиці. 

3. Ярмарок Афлатун. Це груповий захід під вашим керівництвом (як 



ведучого), де діти запрошують своїх батьків і друзів прийти і купити що-небудь 

на Ярмарку та / або відвідати виставку їхніх творчих робіт, використовуючи 

монетки Афлатун. 

4. Заняття з батьками. Протягом навчального курсу є можливість 

залучити батьків виконувати домашні завдання (домашні заняття). Такі заняття 

слід проводити, щоб допомогти батькам ознайомитися з тим, що вивчають їхні 

діти, і дізнатися більше про заняття за програмою Афлатот, які їхні діти 

відвідують. 

 

Ці вказівки були розроблені для вихователів, щоб сформувати 

фундаментальний принцип розширення прав і можливостей. Програма створена 

в інтересах дітей, розроблена, щоб допомогти їм розвивати свою активну 

позицію, практичні навички та цінності. Цей курс допомагає дітям усвідомити,  

хто вони є і як їм взаємодіяти з іншими людьми; він акцентує увагу на ролі сім'ї 

та сімейних цінностей; він надихає дітей вивчати свої права і обов'язки; він 

допомагає дітям ознайомитися з поняттями "гроші" і "можливості", 

використовуючи методику активної участі, уникаючи стандартних способів 

навчання дітей… 

Початок кожного розділу має наступну структуру: 
1.Номер розділу, назва 

2.Мета 

3.Очікувані результати 

4.Тема модуля та заняття 

Структура конспекту заняття. Вказівки до використання: 

Мета заняття 

Взаємодія 

Тактика навчання 

Базовий розвиток 

Підручні матеріали 

Тривалість 

Слово дня (у деяких заняттях Ви знайдете слово дня. Це найважливіше 

слово, на яке варто звертати увагу протягом всього заняття) 

Вступ (к-ть хв.) 

Основна частина (к-ть хв.) 

Зворотній зв'язок (к-ть хв.) 

Додаткові завдання.(Не є обов'язковими. Ви можете провести їх, якщо у 

вас є додатковий час для подальшого занурення у тему) 

Домашні заняття. (Це заняття, що проводяться вдома в колі сім'ї. Ви 

знайдете зразки листів до батьків. Можете зробити ксерокопії та роздати їх 

дітям, щоб батьки змогли отримати інформацію про заняття. Обов'язково 

особисто зверніться в листі до кожного з батьків). 

Рекомендації для педагогів: 

1. Перед початком кожного заняття прочитайте модуль і хід заняття. 

2. Пам'ятайте про базові поняття дитячої психології. Це основа вашої 

взаємодії. 



3. Пам'ятайте про роль розвивального середовища. Завчасно підготуйте 

групу та наочність, необхідну для кожного виду діяльності. 

4. Будьте для дітей зразком для наслідування в мовленні, зовнішності і 

поведінці. 

5. Сідайте з дітьми в коло якомога частіше, особливо, коли читаєте казку 

або обговорюєте її. 

6. Залучайте дітей до обговорення, ставлячи питання "як" і "чому". 

7. Не засуджуйте і не критикуйте, коли дитина висловлює думку, з якою 

ви не погоджуєтесь. 

8. Говоріть простою мовою. Наводьте приклади і  показуйте картинки, 

реальні об'єкти і рухи, щоб пояснити певні терміни та поняття. 

9. Створіть дітям безпечні умови під час будь-яких видів діяльності. 

10. Якщо дітей багато, розділіть їх на маленькі підгрупи та виконуйте 

завдання одночасно за допомогою помічника вихователя. 

11. Спонукайте дітей до зберігання поробок. Складайте їх в Коробку 

для Подорожей з Афлатуном. 

12. Ставтеся до роздаткового матеріалу творчо і економно. Будь ласка, 

переробляйте, перебирайте і повторно використовуйте підручні матеріали. 

13. Працюйте в команді. 

14. Спілкуйтеся, смійтеся, грайтеся і виконуйте всі завдання разом з 

дітьми. Позиціонуйте себе як частину дитячого колективу, але в той же час як 

дорослого товариша і приклад для наслідування. Отримуйте задоволення! 
 

Пам'ятайте, що діти вчаться краще, коли: 

1. Вони активно навчаються, беруть активну участь у навчальному 

процесі. 

2. Вони отримують задоволення від навчання і нових відкриттів. 

3. Їм більше подобається творити, ніж отримувати готове. 

4. Коли до них ставляться як до людей, здатних думати і міркувати. 
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