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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Сучасний етап розвитку суспільства, що 

характеризується переходом до ринкових відносин, вимагає підготовки економічно 
культурної людини, яка володіє знаннями ринкової економіки, маркетингу, 
менеджменту, фінансової діяльності, оподаткування та права, уміє приймати 
нестандартні рішення в різноманітних ситуаціях економічної діяльності, обирати 
раціональні й морально виправдані варіанти досягнення мети, володіє такими 
якостями, як підприємливість, ініціативність, діловитість, ощадливість. Без цього 
важко стимулювати творчий потенціал особистості фахівця, зокрема майбутнього 
вчителя, і підготувати його до самостійної життєдіяльності в умовах ринкової 
економіки. 

Статус учителя в сучасному суспільстві, його професійна й особистісна 
готовність до виконання функційних обов’язків у нових соціально-економічних 
умовах, а також конкретні шляхи модернізації освіти знайшли відображення в 
Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. (2012); Концепції 
розвитку освіти України на період 2015–2025 рр. (2015), Концепції «Нова українська 
школа» (2016), Законах України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), 
Державному стандарті початкової освіти (2018) та ін. 

Задекларовані в цих документах організаційні заходи визначають стратегію 
пріоритетного розвитку системи освіти на перспективу і дають сподівання на дійсно 
значні перетворення цієї найважливішої соціально-педагогічної галузі. Характерно, 
що серед очікуваних результатів державних заходів – підвищення соціального 
престижу й затребуваності праці педагогічних та інших працівників закладів 
системи освіти, підвищення їх державного й соціального статусу. 

Однією з умов підготовки професійно компетентних, підприємливих, ділових 
людей, здатних розвивати економіку, є економічна освіта. Створювана нова модель 
економічної освіти спрямована на розвиток економічної культури, потреб у 
самовдосконаленні та оновленні економічних знань, формування економічно 
усвідомленого ставлення до трудової діяльності та її результатів, на розвиток 
здатності до гідного морального вибору в ситуаціях, пов’язаних з економічними 
проблемами, готовності й здатності вирішувати ці проблеми, використовуючи 
дієвий механізм соціально-економічного захисту власних і суспільних інтересів. 
Формування загального розуміння економічних законів сучасного суспільства, 
причин, що породжують різні тенденції розвитку економіки, а також 
найважливіших механізмів її регулювання, засвоєння необхідних соціально-
економічних ролей є важливими умовами економічної підготовки майбутніх 
учителів, зокрема початкової школи. 

Особливості професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи 
вивчали дослідники Т. Бикова, Н. Бібік, І. Біленко, К. Біницька, Г. Бондаренко, 
О. Будник, Г. Васянович, Н. Гречаник, К. Діхнич, А. Дрокіна, Н. Жидецька, 
Т. Коваль, А. Когут, О. Комар, А. Кравцова, А. Крижановський, Л. Корольова, 
Т. Марчій-Дмитраш, О. Матвієнко, І. Новик, А. Олійник, Л. Романишина, 
С. Сапожников, А. Собчук-Ліва, О. Топузов, Г. Черненко, В. Чичук, О. Шквир, 
О. Юрченко та ін.; специфіку економічної підготовки майбутніх учителів початкової 
школи досліджували науковці В. Андрійчук, О. Варецька, С. Луконіна, О. Падалка, 
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М. Свіржевський та ін. 
Основні ідеї формування економічної культури особистості розробляли 

Н. Вінник, Н. Гаргаун, О. Коваленко, О. Костюкова, О. Лавренко, Є. Лодатко, 
С. Медянцева, О. Паламарчук, Д. Разуменко, Г. Реброва, О. Салогуб, А. Сур’як, 
Л. Тандир та ін. Дослідження вчених дозволили запровадити культурологічний 
підхід до розкриття сутності економічної культури особистості, виявити педагогічну 
(дидактичну) специфіку формування економічної культури і функційно наповнити її 
зміст. 

Питання економічної освіти здобувачів ЗВО, учнів закладів загальної 
середньої освіти, підготовки майбутніх учителів початкової школи до такої ж 
роботи з учнями  висвітлені в працях багатьох науковців. К. Байкачова, О. Болдіна, 
С. Булавенко, Л. Земляченко, Т. Кондратенко, О. Мельникова, А. Перенчук, 
А. Проніна, О. Шпак та ін. економічну освіту майбутніх учителів розглядають 
переважно як умову ефективної виховної роботи зі школярами. 

Аналіз теоретичних джерел дає підстави для висновку про те, що в науці 
напрацьовано значну психолого-педагогічну базу, що створює передумови для 
подальшого осмислення і вивчення проблеми економічної культури майбутніх 
учителів початкової школи.  

Водночас проблема формування економічної культури майбутніх учителів 
початкової школи під час професійної підготовки залишається недостатньо 
розробленою. 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю подолання суперечностей 
між: 

‒ сучасними вимогами суспільства до формування особистості з високим 
рівнем економічної культури і характером традиційної системи вищої освіти,  

‒ рівнем вимог до підготовки майбутніх учителів початкової школи і 
реальним рівнем сформованості в них економічної культури, 

‒ необхідністю формування в майбутніх учителів початкової школи 
економічної культури і недостатньою розробленістю теоретичних та організаційно-
методичних аспектів забезпечення цього процесу.  

Отже, актуальність проблеми, викликана названими суперечностями, нагальна 
потреба забезпечення ефективності процесу формування економічної культури 
майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки та 
недостатня розробленість цієї проблеми в теорії й практиці вищої освіти зумовили 
вибір теми дослідження – «Формування економічної культури майбутніх 
учителів початкової школи у процесі професійної підготовки». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
обраної проблеми здійснювалося відповідно до основних напрямів та завдань 
наукової теми кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій 
школі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
«Фахова підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної 
діяльності» (номер державної реєстрації № 0115U000074). Тему затвердила вчена 
рада Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
(протокол № 11 від 24.05.2016). 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально 
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перевірити педагогічні умови формування економічної культури майбутніх учителів 
початкової школи у процесі професійної підготовки. 

Гіпотеза дослідження. Формування економічної культури майбутніх учителів 
початкової школи у процесі професійної підготовки відбуватиметься ефективніше в 
разі дотримання таких педагогічних умов: стимулюванні стійкої мотивації, 
самостійності, творчої активності здобувачів до формування в них економічної 
культури через цілеспрямоване застосування інноваційних форм та активних методів 
навчання; забезпеченні поетапного освоєння майбутніми вчителями початкової школи 
економічних знань на основі оновлення змісту фахових дисциплін; активізації 
практичного досвіду професійної діяльності засобами виробничої практики.  

Відповідно до мети й гіпотези визначено такі завдання дослідження: 
1. Проаналізувати стан розробленості проблеми в науковій літературі, 

уточнити категоріальний апарат дослідження. 
2. Уточнити критерійно-рівневий склад економічної культури майбутніх 

учителів початкової школи. 
3. Діагностувати сформованість економічної культури майбутніх учителів 

початкової школи у процесі професійної підготовки. 
4. Розробити та апробувати модель формування економічної культури 

майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки.  
5. Теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні 

умови формування економічної культури майбутніх учителів початкової школи у 
процесі професійної підготовки. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів початкової 
школи. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування економічної культури 
майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки. 

Методи дослідження. Для перевірки гіпотези дослідження і розв’язання 
визначених завдань використано такі методи: теоретичні – аналіз філософської, 
психолого-педагогічної та науково-методичної літератури, системний аналіз 
досліджуваної проблеми, аналіз категоріального апарату; метод аналогій, 
заснований на спільності фундаментальних законів діалектики для процесів різної 
природи; побудова гіпотез, що дало змогу визначити об’єкт, предмет, мету 
дослідження, сформулювати його завдання, уточнити сутність поняття «формування 
економічної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної 
підготовки»; метод моделювання – для розробки моделі формування економічної 
культури майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки»; 
емпіричні – узагальнення педагогічного досвіду, спостереження, бесіда, 
анкетування; вивчення та аналіз результатів практичної діяльності здобувачів; 
тестування; педагогічний експеримент: пілотажний – визначення рівня прояву 
інтересу до досліджуваної проблеми; констатувальний – визначення вихідного стану 
сформованості економічної культури майбутніх учителів початкової школи; 
формувальний  перевірки ефективності педагогічних умов формування 
економічної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної 
підготовки; порівняльний – інтерпретації результатів експерименту; математичні 
методи дослідження – шкалювання, графічні; статистичні – кількісна та якісна 
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обробка експериментальних даних, ранжування, визначення достовірності 
отриманих результатів. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну роботу 
проведено на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького. На різних етапах у дослідженні брали участь 396 здобувачів вищої 
освіти (189 – контрольна (КГ), 207 – експериментальна (ЕГ) групи), 39 викладачів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 
 вперше розроблено модель формування економічної культури майбутніх 

учителів початкової школи у процесі професійної підготовки, яка охоплює такі 
блоки та їх складники: ціле-методологічний (мета, підходи, загальні та специфічні 
принципи); змістово-процесуальний (етапи, зміст, форми, методи, технології); 
контрольно-результативний (діагностичний інструментарій, критерії, показники, 
рівні, результат); обґрунтовано педагогічні умови формування економічної культури 
майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки 
(стимулювання стійкої мотивації, самостійності, творчої активності здобувачів до 
формування у них економічної культури через цілеспрямоване застосування 
інноваційних форм та активних методів навчання; забезпечення поетапного освоєння 
майбутніми вчителями початкової школи економічних знань на основі оновлення 
змісту фахових дисциплін; активізація практичного досвіду професійної діяльності 
засобами виробничої практики); 

– уточнено сутність ключового поняття дослідження «формування 
економічної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної 
підготовки»; критерії (аксіологічно-мотиваційний, когнітивно-змістовий, 
праксеологічно-технологічний), їх показники та рівні сформованості економічної 
культури майбутніх учителів початкової школи (високий, середній, низький); 

– удосконалено цільові орієнтири професійної підготовки здобувачів 
спеціальності 013 «Початкова освіта» через технологізацію її змісту, методику 
визначення рівнів сформованості аксіологічно-мотиваційного, когнітивно-
змістового, праксеологічно-технологічного критеріїв економічної культури 
майбутніх учителів початкової школи; 

– подальшого розвитку набуло науково-методичне забезпечення процесу 
формування економічної культури майбутніх учителів початкової школи. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та 
впровадженні в процес фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи 
методики діагностування у них рівнів сформованості економічної культури; 
авторських навчальних програм та навчально-методичного забезпечення: 
оновленого змісту дисциплін «Вступ до спеціальності», «Педагогіка», «Педагогічні 
технології в початковій школі», «Технологічна освітня галузь з методикою 
навчання», «Методика виховної роботи», «Методики викладання предметів 
початкової школи», «Навчання і виховання в різних вікових групах», спецсемінарів 
«Економічна підготовка майбутніх учителів початкової школи», «Формування 
економічної культури майбутніх учителів початкової школи»; удосконаленої 
програми виробничої практики. 
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Матеріали дослідження можуть бути використані в освітньому процесі 
закладів вищої освіти при викладанні фахових дисциплін, спецсемінарів для 
підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування основ економічної 
культури в молодших учнів; у наступних дослідженнях з теорії та методики 
професійної освіти. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини (довідка № 1956/03 від 
26.11.2020), Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка (довідка № 1795 від 28.12.2020), Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (довідка № 01-28/1892 від 
24.12.2020). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
дослідження оприлюднено на науково-практичних конференціях різного рівня: 
міжнародних: «Формування особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, 
реалії, перспективи» (Умань, 2017), «Інновації в освіті: здобутки та перспективи» 
(Умань, 2017), «Інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних змін» 
(Вінниця, 2018); всеукраїнських: «Формування здоров’язберігаючих компетенцій 
дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід» (Умань, 2016), «Актуальні питання 
теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» 
(Хмельницький, 2019), «Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих 
перспектив особистості» (Бердянськ, 2019), «Тенденції сучасної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи» (Умань, 2020). 

Результати дослідження обговорено на засіданнях кафедри педагогіки та 
освітнього менеджменту та звітних наукових конференціях Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини (2016–2020). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 12 одноосібних 
публікаціях автора, із них 7 статей відображають основні наукові результати (2 – в 
зарубіжному фаховому виданні), 4 – апробаційного характеру, 1 – додатково 
відображає наукові результати дослідження. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел (202 найменування, з 
них 10 – іноземною мовою), 9 додатків на 75 сторінках. Загальний обсяг роботи 
становить 326 сторінок, із них 215 сторінок – основний текст. Робота містить 5 
рисунків, 43 таблиці. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, її зв’язок із науковими 
програмами, планами, темами, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет наукового 
пошуку; сформульовано гіпотезу, окреслено методи дослідження; розкрито наукову 
новизну й практичне значення одержаних результатів; наведено відомості про 
впровадження, апробацію результатів дослідження, публікації, вказано структуру та 
обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Теоретичні основи формування економічної 
культури майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної 
підготовки» – охарактеризовано процес формування економічної культури 
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майбутніх учителів початкової школи під час професійної підготовки як педагогічну 
проблему; уточнено категоріальний апарат дослідження; розкрито вимоги до 
формування економічної культури майбутніх учителів початкової школи в аспекті їх 
професійної діяльності. 

Підґрунтям для дослідження проблеми формування економічної культури 
майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки стали праці 
багатьох відомих учених.  

Означена проблема знайшла своє відображення на педагогічному (З. Галушка, 
Н. Гаргаун, Н. Кінах, У. Коробай, Г. Реброва, О. Салогуб, Г. Товканець, А. Сисоєва, 
Н. Шадріна та ін.), філософському (А. Арнольдов, П. Гуревич, Л. Кицкай, 
Е. Маркарян, Ж. Поплавська, Е. Тайлор, К. Хесс), соціологічному (В. Дияк, 
Т. Єфременко, С. Калаур, Л. Коган, О. Крупський, О. Міщенко, Ю. Пачковський, 
В. Пилипенко); політичному (М. Іващенко, В. Каргаполов, В. Студінський, 
Ю. Шайгородський та ін.) рівнях. Науковці дослідили особливості соціально-
економічних відносин у суспільстві, функції економічної культури, цінності й 
норми, необхідні для виживання і подальшого розвитку економіки; еталони 
відповідної економічної поведінки, економічної активності, проблеми економічної 
освіти, формування основ економічної культури учнів початкової школи під час 
економічної освіти, підготовку майбутніх учителів початкової школи тощо. 

Формування економічної культури майбутніх учителів як умову їх 
професійної підготовки розглянуто в працях багатьох науковців: (Л. Аверьянова, 
К. Балашов, Н. Вінник, Т. Джагаєва, А. Завгородня, О. Земка, Н. Ігнатьєва, 
О. Коваленко, Н. Гаргаун, В. Комаровська, О. Костюкова, О. Лавренко, Є. Лодатко, 
Я. Матвісів, С. Медянцева, О. Падалка, О. Паламарчук, Д. Разуменко, В. Сич, 
С. Стеблюк, А. Сур’як, Л. Тандир та ін.). На думку вчених, економічна культура 
важлива не тільки для становлення вчителя як фахівця і його педагогічної та 
економічної діяльності, а й для формування основ економічної культури в 
підростаючого покоління, оскільки цей процес залежить від наявності економічної 
культури в самого вчителя. 

Проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи, педагогічні та 
дидактичні умови їх підготовки до провадження економічної освіти і виховання 
молодших школярів аналізують Т. Бикова, Н. Бібік, І. Біленко, К. Біницька, 
В. Бондар, Г. Бондаренко, О. Будник, Г. Васянович, Н. Гречаник, С. Григор’єва, 
К. Діхнич, А. Дрокіна, Н. Жидецька, Р. Канбекова, Ф. Киргуєва, А. Когут, О. Комар, 
А. Кравцова, А. Крижановський, Л. Корольова, Т. Кропочева, Т. Марчій-Дмитраш, 
О. Матвієнко, І. Новик, О. Огієнко, А. Олійник, О. Пришляк, Л. Романишина, 
С. Сапожников, Л. Сирота, А. Собчук-Ліва, О. Топузов, Г. Черненко, В. Чичук, 
О. Шквир, О. Юрченко, О. Ярова та ін.). Науковці доводять, що ефективність 
економічної освіти молодших школярів безпосередньо залежить від економічної 
грамотності вчителів, їхньої економічної вихованості, від рівня готовності вчителів 
проводити необхідну педагогічну діяльність з економічним спрямуванням. Такий 
стан вимагає від учителя знань і вмінь, серед яких уміння виділити економічні 
аспекти окремих питань, розуміння основних економічних концепцій, здатність 
застосовувати елементи економічних знань в різних поєднаннях до конкретних 
ситуацій тощо.  
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Наявні дослідження ще не дозволяють належно розглянути питання 
формування економічної культури майбутнього вчителя початкової школи, оскільки 
відсутня цілісна концепція, яка розкриває сутність і потребу в забезпечені школи 
підготовленими в економічному сенсі вчителями, які володіють розвиненою 
економічною культурою.  

На основі висвітлення категоріального змісту понять «економічна культура», 
«економічна культура особистості», «економічна культура суспільства», «соціалізація», 
«формування», «підготовка», «професійна підготовка», «підготовка майбутнього 
вчителя початкової школи», «професійна підготовка майбутніх учителів початкової 
школи» визначаємо поняття «формування економічної культури майбутніх учителів 
початкової школи у процесі професійної підготовки» як організований освітній процес 
спрямований на стимулювання у здобувачів мотивації, ціннісного ставлення до 
засвоєння норм, знань ринкової економіки, маркетингу, менеджменту, фінансової 
діяльності, оподаткування та права, уміння приймати нестандартні рішення в 
різноманітних ситуаціях економічної діяльності, обирати раціональні й морально 
виправдані варіанти досягнення мети, механізмів їх актуалізації в педагогічній 
діяльності для економічної освіти учнів молодших класів. 

Виокремлено такі вимоги до особистості вчителя початкових класів: 
сформованість установок, ціннісних орієнтацій, переконань, мотивів поведінки, 
ідеалів; індивідуальний досвід професійної підготовленості (знання з дисциплін, 
психології молодших школярів, історії та теорії педагогіки, технології педагогічного 
процесу) і загального розвитку; розвиненість інтелектуальних характеристик, 
зокрема сприйняття, пам’яті, уваги, мислення, уяви; психофізичні особливості 
(розвиненість здібностей, зміцнення власного фізичного здоров’я, пристосування 
темпераменту і нервової системи до вимог професії). 

Основна вимога до формування економічної культури майбутнього вчителя на 
сучасному етапі сформульована так: його підготовка повинна забезпечувати 
необхідні вміння жити, працювати, взаємодіяти у високорозвиненому 
технологічному суспільстві, достатню економічну грамотність і повноцінну 
можливість адаптуватися до ринкової системи господарювання. Через те 
формування економічної культури майбутнього вчителя повинно бути орієнтовано 
на сучасний рівень розвитку економіки та враховувати перспективні потреби 
особистості, суспільства, виробництва, заснованого на нових економічних 
відносинах в умовах ринкового господарювання; зміст, методи і форми економічної 
підготовки здобувачів повинні сприяти цілісному засвоєнню економічних знань і 
вмінь, формуванню економічного мислення, розвитку активної життєвої позиції, 
економічно значущих якостей особистості, розуміння своєї ролі в суспільстві тощо. 

У другому розділі – «Діагностика сформованості економічної культури 
майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки» – 
проаналізовано стан формування економічної культури майбутніх учителів 
початкової школи у процесі професійної підготовки; уточнено критерійно-рівневий 
склад економічної культури майбутніх учителів початкової школи; розкрито мету, 
завдання дослідно-експериментальної роботи та методику констатувального етапу. 

Аналіз навчальних планів та змісту обов’язкових дисциплін гуманітарної 
(«Філософія», «Політична та соціологічна науки»), фундаментальної («Математика», 
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«Основи природознавства та екології»), психолого-педагогічної («Педагогіка», «Вступ 
до спеціальності», «Педагогічні технології в початковій школі») та науково-предметної 
підготовки («Методика навчання математики», «Методика навчання інформатики в 
початковій школі», «Методика виховної роботи в закладах освіти», «Технологічна 
освітня галузь з методикою навчання» та ін.) свідчить про те, що вони можуть мати 
достатній потенціал для формування економічної культури майбутніх учителів. Однак 
роз’єднаність їх впливу на цей процес не дозволяє отримати бажаний результат. Не 
повністю використані резерви педагогічної практики здобувачів, їх науково-
дослідницької, аудиторної і позааудиторної роботи. 

Результати пілотажного дослідження дали змогу виявити стан сформованості 
економічної культури майбутніх учителів початкової школи, що зумовлений низьким 
рівнем економічної культури майбутніх учителів і нерозумінням ними необхідності 
формування її в школярів; нерозробленістю самої проблеми підготовки майбутніх 
учителів до формування основ економічної культури школярів, що підтверджується 
незначним колом теоретичних і практичних досліджень у цій галузі; відставанням 
системи професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя в педагогічних 
закладах освіти від вимог ринкових відносин в економіці.  

Отже, можливості освітнього процесу для формування економічної культури 
майбутніх учителів початкової школи під час професійної підготовки практично не 
реалізуються.  

На основі аналізу поглядів науковців на процес формування економічної 
культури майбутніх учителів початкової школи (М. Алферова, С. Асадулаєва, 
О. Бажина, Т. Боровикова, О. Варецька, С. Григор’єва, В. Дияк, Л. Земляченко, 
Л. Корольова, Т. Кропочева, І. Куц, С. Луконіна, О. Мехедова, О. Міщенко, 
О. Неустроєва, В. Пфлюг, О. Савіна, С. Сапожников, М. Свіржевський, Л. Тандир, 
С. Фрідман, Т. Шевирева, О. Шквир, О. Юрченко та ін.) та проведеного пілотажного 
дослідження виокремлено три критерії сформованості економічної культури 
майбутніх учителів початкової школи: аксіологічно-мотиваційний, когнітивно-
змістовий, праксеологічно-технологічний. 

Кожен із них має певний набір показників: аксіологічно-мотиваційний критерій 
(мотиви, характер установок і поведінки особистості; прояв інтересу до економічної 
освіти молодших школярів, наявність системи суспільно і професійно значущих 
цінностей, моральних ідеалів та особистісно-педагогічних якостей: соціальної 
активності, громадянської ініціативи, діловитості, підприємливості, творчості, 
колективізму, чесності, порядності, працьовитості, відповідальності, 
дисциплінованості, рефлексивної позиції, що регулюють професійно-економічну 
діяльність учителя); когнітивно-змістовий (повнота, усвідомленість, глибина, 
системність, оперативність, гнучкість і креативність знань (економічних категорій і 
законів економічного розвитку, базових економічних понять (економіка, фактори 
виробництва, попит, пропозиція, товар та ін.), законів, правил, методів формування 
економічної культури), умінь провадити економічну освіту в початковій школі, 
використовувати економічні знання в різних ситуаціях, розвиненість економічного 
мислення), праксеологічно-технологічний (економічна активність; сформованість 
умінь (діагностичних, прогностичних, конструктивних, мобілізаційних, 
організаторських, орієнтаційних, розвивальних, комунікативних, гностичних), досвід 
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використання економічних знань і вмінь у професійній діяльності; досягнення високої 
якості праці за рахунок самоконтролю, відповідальності, вимогливості до себе). 

На основі визначених критеріїв та показників схарактеризовано рівні 
сформованості економічної культури майбутніх учителів початкової школи у 
процесі професійної підготовки: високий, середній та низький. 

З метою встановлення реального рівня сформованості економічної культури 
майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки проведено 
констатувальний експеримент, для якого розроблено програму діагностики, 
визначено обсяг вибірки, дібрано статистичні критерії оцінки результатів 
експерименту. 

Для діагностики сформованості економічної культури майбутніх учителів 
початкової школи за аксіологічно-мотиваційним критерієм використано авторські 
анкети, тести, опитувальники, завдання, зокрема анкету для діагностики рівня 
сформованості економічно значущих якостей, системи цінностей, ідеалів, мотивів; 
опитувальник для діагностики рівня сформованості мотивів діяльності та вивчення 
особистісних характеристик здобувачів. 

Сформованість економічної культури майбутніх учителів початкової школи за 
когнітивно-змістовим критерієм визначалася за авторськими завданнями, до складу 
яких входили питання, орієнтовані на виявлення розуміння програмних і поширених 
у побуті економічних понять; питання-завдання для виявлення рівня сформованості 
знань; вправи і завдання з економічним змістом; тести на визначення якості 
економічних знань та для оцінки правильності наведених суджень, опитуваний лист 
та адаптована методика Г. Залеського. 

Із метою перевірки рівня сформованості економічної культури майбутніх 
учителів початкової школи за праксеологічно-технологічним критерієм обрано 
варіанти ситуацій на аналіз і моделювання економічної поведінки, завдання для 
виявлення рівня сформованості професійних умінь, проблемні завдання, завдання на 
виробничу (педагогічну) практику. 

За результатами констатувального експерименту встановлено низький рівень 
сформованості економічної культури майбутніх учителів початкової школи за всіма 
критеріями. Недоліками, які призвели до такого рівня, є: недостатня сформованість 
мотиваційної сфери, ціннісних орієнтацій особистості здобувача, фрагментарність 
економічних знань; слабкі вміння аналізувати економічні процеси, що відбуваються в 
реальному житті; незнання форм і методів вирішення завдань економічної освіти на 
уроці, у позаурочний час, у роботі з батьками; низький рівень економічного мислення 
та пізнавальної активності здобувачів. Причинами цього визначено: відсутність 
цілеспрямованої роботи з формування економічної культури майбутніх учителів в 
освітньому процесі ЗВО; недосконалість навчальних програм, планів, невідповідність 
їх потребам суспільства у формуванні економічної культури здобувачів вищої освіти; 
наявність реальної потреби у вирішенні завдань формування економічної культури 
майбутніх учителів інтенсивним шляхом, а не через збільшення їх навчального 
навантаження; відірваність теоретичних курсів від проблем дійсності, відсутність 
зв’язку і взаємодії зі школою, підприємствами. 
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У третьому розділі – «Експериментальна перевірка педагогічних умов 
формування економічної культури майбутніх учителів початкової школи у 
процесі професійної підготовки» – розроблено модель, обґрунтовано й 
експериментально перевірено педагогічні умови формування економічної культури 
майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки; 
узагальнено результати дослідно-експериментальної роботи. 

Розроблено модель формування економічної культури майбутніх учителів 
початкової школи у процесі професійної підготовки, що охоплює такі блоки та їх 
складники: ціле-методологічний (мета, підходи, загальні та специфічні принципи), 
змістово-процесуальний (етапи, зміст, форми, методи, технології), контрольно-
результативний (діагностичний інструментарій, критерії, показники, рівні, результат). 
Розроблена модель подана на рисунку 1. 

Розроблено програму формувального експерименту, що містила три етапи: 
орієнтаційний, організаційний, корекційний. Їх проходження передбачало 
виконання завдання з реалізації педагогічних умов: стимулювання стійкої мотивації, 
самостійності, творчої активності здобувачів до формування в них економічної 
культури через цілеспрямоване застосування інноваційних форм та активних методів 
навчання; забезпечення поетапного освоєння майбутніми вчителями початкової школи 
економічних знань на основі оновлення змісту фахових дисциплін; активізації 
практичного досвіду професійної діяльності засобами виробничої практики.  

Перша педагогічна умова реалізована впродовж орієнтаційного етапу через 
використання традиційних форм проведення занять: лекцій, практичних, семінарів, 
самостійної роботи; інноваційних форм (бінарна лекція «Сутність і зміст 
економічної культури», лекція-диспут «Сучасні засоби і методи навчання у процесі 
формування економічної культури майбутніх учителів початкової школи», лекція-
бесіда «Інноваційні форми економічної освіти вчителя початкових класів», лекція-
прес-конференція «Особливості економічного підходу до навчання молодших 
школярів», семінар «Можливості використання різних прийомів розумових дій у 
процесі навчання економіки» з використанням прийому «видозміна питання», 
семінар-практикум «Економічно грамотні діти»); позааудиторної діяльності 
(організація практики на підприємствах малого та середнього бізнесу, зустрічі «за 
круглим столом» з представниками ділових і наукових кіл, економічні практико-
орієнтовані заходи «Сімейний бюджет», «Я – майбутній економіст», благодійні 
ярмарки «Твори добро», «Економіка навколо нас», ярмарок економічних проєктів, 
екскурсії, зустрічі з людьми з різних галузей економічної діяльності та ін.); методів 
активного навчання: лекції з елементами «мозкового штурму», дискусії «Варіанти 
усунення причин, які блокують економічну освіту молодших школярів», дебатів 
«Кому належить пріоритет у здійсненні економічної освіти?», ділових ігор 
«Акціонерна компанія», «Як скласти бізнес-план шкільних кампаній», евристичних 
питань, усного журналу «Діловий етикет», проблемної бесіди, круглого столу 
«Якості підприємця», навчальних та поведінкових ситуацій, вікторини 
«Економічний калейдоскоп», бізнес-планів, методу проєктів, мозкової атаки, 
вирішення творчого завдання, залучення до економічної діяльності; технологій: 
кейсів, інформаційно-комунікаційних (комп’ютерні ігри «Розумію і приймаю», 
«Підприємець» і тест «Грамотний споживач»). 
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Рис. 1. Модель формування економічної культури майбутніх учителів початкової 
школи у процесі професійної підготовки 
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Друга педагогічна умова реалізована в межах оновлення змісту фахових 
дисциплін за етапами: орієнтаційним («Вступ до спеціальності», «Педагогіка» (1–2 
сем.), «Педагогічні технології в початковій школі», «Технологічна освітня галузь з 
методикою навчання», «Методика виховної роботи» (3–4 сем.), організаційним 
(«Методики викладання предметів початкової школи» (3 сем.), «Навчання і виховання 
в різних вікових групах» (5–6 сем.), корекційним (спецсемінари «Економічна 
підготовка майбутніх учителів початкової школи», «Формування економічної культури 
майбутніх учителів початкової школи», виробнича практика (7–8 сем.). Застосовано 
такі організаційні форми: лекцію-дискусію, семінарські заняття, майстер-клас тощо); 
активні методи: міні-дебати; пізнавально-аналітичні, конструктивно-прогностичні, 
евристичні і творчі завдання; дискусію, гру, проєкти, вікторини тощо.  

Третя педагогічна умова реалізовувалась на організаційному та корекційному 
етапах, що передбачало виконання завдань на виробничій практиці (професійно-
педагогічних, пізнавально-аналітичних, конструктивно-прогностичних, творчих, 
діагностико-рефлексивних): завдань-ситуацій, ситуацій-тренінгів «Лідерські навички», 
«Створення ефективної команди», практичних задач (з елементами творчості, з правом 
вибору варіантів виконання, з неповними ситуаційними даними), індивідуального 
економічного завдання (обговорення і реалізація проєкту міні-підприємства), дискусій-
діалогів «Точки дотику в діяльності вчителя і менеджера», «Підприємницька діяльність 
педагога в освітніх закладах», навчально-ділових ігор.  

За результатами формувального експерименту доведено наявність високого 
рівня сформованості економічної культури майбутніх учителів початкової школи у 
процесі професійної підготовки в експериментальній та середнього рівня ‒ в 
контрольній групах за усіма критеріями. Різниця в контрольній групі між 
аксіологічно-мотиваційним та когнітивно-змістовим критеріями складає 6,4 %, 
праксеологічно-технологічним ‒ 4,0 %, у експериментальній групі – відповідно 
6,0 %, 4,2 %. Різниця між рівнями сформованості економічної культури майбутніх 
учителів початкової школи між експериментальною й контрольною групами за 
аксіологічно-мотиваційним критерієм склала – 17,0 %, когнітивно-змістовим – 
16,6 %, праксеологічно-технологічним – 17,2 %. 

Між рівнями сформованості економічної культури майбутніх учителів 
початкової школи в контрольній та експериментальній групах існує значна різниця, 
що склала за високим рівнем ‒ 34,8 %, середнім – 12,4 %, низьким – 22,4 % 
(таблиця 1). 

Таблиця 1 
Динаміка рівнів сформованості економічної культури майбутніх учителів 

початкової школи (за результатами констатувального та формувального 
експериментів) 

Рівні 

Констату- 
вальний 

експеримент 

Форму-
вальний 

експеримент
Приріст 

Констату- 
вальний 

експеримент

Форму-
вальний 

експеримент 
Приріст 

КГ ЕГ 
Високий 4 (2,1 %) 11 (5,8%) 3,7 6 (2,9 %) 84 (40,6 %) 37,7 
Середній 82 (43,4 %) 91 (48,1%) 4,7 77 (37,2 %) 74 (35,7 %) ‒1,5 
Низький 103 (54,5 %) 87 (46,1%) ‒8,4 124 (59,9 %) 49 (23,7 %) ‒36,2 
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У контрольній групі високий рівень сформованості економічної культури 
майбутніх учителів початкової школи зріс порівняно із констатувальним етапом на 
3,7 %; середній – на 4,7 %; низький зменшився ‒ на 8,4 % після проведення 
формувального експерименту. В експериментальній високий рівень зріс на 37,7 %; 
середній зменшився на 1,5 %; низький – 36,2 %. 

Для визначення статистичної достовірності середніх значень рівнів 
сформованості економічної культури майбутніх учителів початкової школи в 
контрольній і експериментальній групах обчислювали t-критерій Стьюдента. Для 
перевірки вірогідності одержаних результатів використовувався критерій Пірсона χ2 

(хі-квадрат). 
Розрахунки свідчать, що відмінність розподілів майбутніх учителів початкової 

школи за рівнями сформованості економічної культури контрольної й 
експериментальної груп статистично достовірна на кінець експерименту. Це 
означає, що за період експериментального навчання спочатку подібні групи стали 
значно відрізнятися одна від одної до кінця експерименту. Зміна в рівнях 
сформованості економічної культури майбутніх учителів початкової школи проявилася 
в якісних показниках: значно більше респондентів ЕГ виявили здібності 
використовувати інтегровані наукові знання при поясненні сутності економічних 
процесів, проявили більш розвинене економічне мислення, розширили вміння, 
необхідні для організації економічної діяльності. Крім того, помітно зріс рівень 
внутрішньої мотивації, який проявлявся в більш свідомому ставленні до навчальної 
діяльності та зацікавленості в отриманні загальнотеоретичних економічних знань. 

Інтерпретація результатів дослідження показує зміну рівнів сформованості 
економічної культури майбутніх учителів початкової школи КГ із низького на 
середній, у ЕГ – із низького на високий.   

Використані методи математичної статистики при обробці результатів дослідно-
експериментального дослідження дали змогу встановити статистично значимий вплив 
визначених педагогічних умов на рівень сформованості економічної культури 
майбутніх учителів початкової школи, що дає підстави вважати гіпотезу 
підтвердженою. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації викладено результати теоретичного узагальнення й розв’язання 
завдання формування економічної культури майбутніх учителів в процесі 
професійної підготовки, що дозволило обґрунтувати модель забезпечення цього 
процесу, визначити та експериментально перевірити педагогічні умови в системі 
професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Отримано 
впорядковану сукупність наукових ідей, яку можна подати як аргументовані 
висновки: 

1. Проведений аналіз наукових здобутків із проблеми формування економічної 
культури майбутніх учителів у процесі професійної підготовки засвідчив, що значна 
частина праць присвячена окремим питанням і напрямам організації цього процесу, 
зокрема взаємозв’язку економічної культури з економічним навчанням і 
вихованням, формуванню економічної культури суспільства і особистості, 
проблемам економічної освіти, підготовці майбутніх учителів початкової школи, 
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педагогічним умовам підготовки вчителів до запровадження економічної освіти і 
виховання молодших школярів, формуванню економічної культури майбутніх 
учителів як умови їх професійної підготовки. Особливу увагу приділено специфіці 
професійної діяльності майбутніх учителів початкової школи, вимогам до 
особистості вчителя початкових класів, видам діяльності вчителя початкових класів 
зі сформованою економічною культурою, функціям професійної діяльності вчителя 
початкових класів в аспекті економічної освіти. 

Проблема формування економічної культури майбутніх учителів у процесі 
професійної підготовки недостатньо вивчена, хоч і актуальна у зв’язку з глибокими 
економічними перетвореннями в суспільстві.  

На основі вивчення змісту понять «економічна культура», «економічна 
культура особистості», «економічна культура суспільства», «соціалізація», 
«формування», «підготовка», «професійна підготовка», «підготовка майбутнього 
вчителя початкової школи», «професійна підготовка майбутніх учителів початкової 
школи» уточнено ключове поняття «формування економічної культури майбутніх 
учителів початкової школи у процесі професійної підготовки», під яким розуміємо 
організований освітній процес спрямований на стимулювання у здобувачів мотивації, 
ціннісного ставлення до засвоєння норм, знань ринкової економіки, маркетингу, 
менеджменту, фінансової діяльності, оподаткування та права, уміння приймати 
нестандартні рішення в різноманітних ситуаціях економічної діяльності, обирати 
раціональні й морально виправдані варіанти досягнення мети, механізмів їх 
актуалізації в педагогічній діяльності для економічної освіти учнів молодших класів. 

2. Уточнено критерійно-рівневий склад економічної культури майбутніх 
учителів початкової школи, зокрема; критерії та їх показники: аксіологічно-
мотиваційний (мотиви, характер установок і поведінки особистості; прояв інтересу 
до економічної освіти молодших школярів, наявність системи суспільно і 
професійно значущих цінностей, моральних ідеалів та особистісно-педагогічних 
якостей: соціальної активності, громадянської ініціативи, діловитості, 
підприємливості, творчості, колективізму, чесності, порядності, працьовитості, 
відповідальності, дисциплінованості, рефлексивної позиції, що регулюють 
професійно-економічну діяльність учителя); когнітивно-змістовий (повнота, 
усвідомленість, глибина, системність, оперативність, гнучкість і креативність знань 
(економічних категорій і законів економічного розвитку, базових економічних 
понять (економіка, фактори виробництва, попит, пропозиція, товар та ін.), законів, 
правил, методів формування економічної культури), умінь провадити економічну 
освіту в початковій школі, використовувати економічні знання в різних ситуаціях, 
розвиненість економічного мислення); праксеологічно-технологічний (економічна 
активність, економічна поведінка; сформованість умінь (діагностичних, 
прогностичних, конструктивних, мобілізаційних, організаторських, орієнтаційних, 
розвивальних, комунікативних, гностичних), досвід використання економічних 
знань і вмінь у професійній діяльності; досягнення високої якості праці за рахунок 
самоконтролю, відповідальності, вимогливості до себе). 

Виокремлено три рівні сформованості економічної культури майбутніх 
учителів: високий, середній, низький. 

3. Здійснено діагностику сформованості економічної культури майбутніх 
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учителів початкової школи у процесі професійної підготовки, що дозволило виявити 
такі характерні риси: низький рівень сформованості економічної культури 
майбутніх учителів і нерозуміння ними необхідності формування її в школярів; 
нерозробленість проблеми підготовки майбутніх учителів до формування основ 
економічної культури в школярів, що підтверджується незначним колом 
теоретичних і практичних досліджень у цій галузі; відставання системи професійно-
педагогічної підготовки майбутнього вчителя в педагогічних закладах освіти від 
вимог ринкових відносин в економіці.  

Для розроблення моделі та обґрунтування педагогічних умов формування 
економічної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної 
підготовки проведено констатувальний експеримент, результати якого засвідчили 
переважання низького рівня її сформованості. 

4. Розроблено та апробовано модель формування економічної культури 
майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки, яку 
утворюють такі блоки та їх складники: ціле-методологічний включає мету, підходи, 
загальні та специфічні принципи; змістово-процесуальний – етапи, зміст, форми; 
методи; технології; контрольно-результативний – діагностичний інструментарій, 
критерії, показники, рівні, результат. 

5. Зреалізовано педагогічні умови формування економічної культури 
майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки: 
стимулювання стійкої мотивації, самостійності, творчої активності здобувачів до 
формування в них економічної культури через цілеспрямоване застосування 
інноваційних форм та активних методів навчання; забезпечення поетапного освоєння 
майбутніми вчителями початкової школи економічних знань на основі оновлення 
змісту фахових дисциплін; активізації практичного досвіду професійної діяльності 
засобами виробничої практики. 

Для реалізації першої педагогічної умови використовували традиційні форми 
проведення занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійну роботу; 
інноваційні форми (бінарна лекція «Сутність і зміст економічної культури», лекція-
диспут «Сучасні засоби і методи навчання у процесі формування економічної 
культури майбутніх учителів початкової школи», лекція-бесіда «Інноваційні форми 
економічної освіти вчителя початкових класів», лекція-прес-конференція 
«Особливості економічного підходу до навчання молодших школярів», семінар 
«Можливості використання різних прийомів розумових дій у процесі навчання 
економіки» з використанням прийому «видозміна питання», семінар-практикум 
«Економічно грамотні діти»; позааудиторна діяльність (організація практики на 
підприємствах малого та середнього бізнесу, зустрічі «за круглим столом» з 
представниками ділових і наукових кіл, економічні практико-орієнтовані заходи 
«Сімейний бюджет», «Я – майбутній економіст», благодійні ярмарки «Твори добро», 
«Економіка навколо нас», ярмарок економічних проєктів, екскурсії, зустрічі з 
людьми з різних галузей економічної діяльності та ін.); методи активного навчання: 
лекція з елементами «мозкового штурму», дискусія «Варіанти усунення причин, які 
блокують економічну освіту молодших школярів», дебати «Кому належить 
пріоритет у провадженні економічної освіти?», ділові ігри «Акціонерна компанія», 
«Як скласти бізнес-план шкільних кампаній», евристичні питання, усний журнал 
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«Діловий етикет», проблемна бесіда, круглий стіл «Якості підприємця», навчальні та 
поведінкові ситуації, вікторина «Економічний калейдоскоп», бізнес-плани, метод 
проєктів, мозкова атака, вирішення творчого завдання, залучення до економічної 
діяльності; технології: технологія кейсів, інформаційно-комунікаційні (комп’ютерні 
ігри «Розумію і приймаю», «Підприємець», «Скажені гроші» і тест «Грамотний 
споживач»). 

Для реалізації другої педагогічної умови оновлено зміст фахових дисциплін за 
етапами: орієнтаційним («Вступ до спеціальності», «Педагогіка» (1–2 сем.), 
«Педагогічні технології в початковій школі», «Технологічна освітня галузь з 
методикою навчання», «Методика виховної роботи» (3–4 сем.)), організаційним 
(«Методики викладання предметів початкової школи» (3 сем.), «Навчання і 
виховання в різних вікових групах» (5–6 сем.)), корекційним (спецсемінари 
«Економічна підготовка майбутніх учителів початкової школи», «Формування 
економічної культури майбутніх учителів початкової школи», виробнича практика 
(7–8 сем.)). Використано такі організаційні форми: лекцію-дискусію, семінарські 
заняття, майстер-клас тощо); активні методи: міні-дебати; пізнавально-аналітичні, 
конструктивно-прогностичні, евристичні і творчі завдання; дискусію, гру, проєкти, 
вікторини тощо.  

Реалізація третьої педагогічної умови передбачала виконання завдань на 
виробничій практиці (професійно-педагогічних, пізнавально-аналітичних, 
конструктивно-прогностичних, творчих, діагностико-рефлексивних): завдань-
ситуацій, ситуацій-тренінгів «Лідерські навички», «Створення ефективної команди», 
практичних задач (з елементами творчості, з правом вибору варіантів виконання, з 
неповними ситуаційними даними), індивідуального економічного завдання 
(обговорення і реалізація проєкту міні-підприємства), дискусій-діалогів «Точки 
дотику в діяльності вчителя і менеджера», «Як зробити освітній бізнес ефективним», 
«Підприємницька діяльність педагога в освітніх закладах», навчально-ділових ігор.  

Ефективність педагогічних умов доведено результатами формувального 
експерименту: зміна в рівнях сформованості економічної культури майбутніх 
учителів початкової школи проявилася в якісних показниках: значно більше 
респондентів ЕГ виявили здібності використовувати інтегровані наукові знання при 
поясненні сутності економічних процесів, проявили більш розвинене економічне 
мислення, розширили коло вмінь, необхідних для організації економічної 
діяльності. Крім того, помітно зріс рівень внутрішньої мотивації, який проявився в 
більш свідомому ставленні до навчання та зацікавленості в отриманні 
загальнотеоретичних економічних знань. 

Проведене дослідження показало значущість упровадження його результатів у 
практику ЗВО та початкової школи, але воно не вичерпує повністю змісту 
проблеми. Дослідження можна продовжувати за такими напрямами: підготовка 
майбутніх учителів початкової школи до формування моральних якостей молодших 
школярів під час економічного виховання; формування основ економічної культури 
молодших школярів. 
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АНОТАЦІЇ 
Чучаліна Ю. М.  «Формування економічної культури майбутніх учителів 

початкової школи у процесі професійної підготовки». – Кваліфікаційна наукова 
праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, 2021. 

У дисертації охарактеризовано процес формування економічної культури 
майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки як 
педагогічну проблему; уточнено категоріальний апарат дослідження; розкрито 
вимоги до формування економічної культури майбутніх учителів початкової школи 
в аспекті їх професійної діяльності.  

Проаналізовано стан формування економічної культури майбутніх учителів 
початкової школи у процесі професійної підготовки; уточнено критерійно-рівневий 
склад економічної культури майбутніх учителів початкової школи; розкрито мету, 
завдання дослідно-експериментальної роботи та методику констатувального етапу. 

Розроблено модель, обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні 
умови формування економічної культури майбутніх учителів початкової школи у 
процесі професійної підготовки; узагальнено результати дослідно-
експериментальної роботи. Ефективність педагогічних умов доведено результатами 
формувального експерименту: в студентів експериментальної групи виявлено більш 
високі показники рівнів сформованості економічної культури порівняно з 
контрольною.  

Ключові слова: формування, економічна культура, майбутні вчителі початкової 
школи, економічна підготовка, професійна підготовка, учні початкових класів, 
економічна освіта. 

 
Chuchalina Yu. M. Developing Economic Culture in Future Primary School 

Teachers within Professional Training. – Qualification research (retaining manuscript 
rights). 

Thesis for a Candidate’s Degree (PhD) in Pedagogical Sciences. Specialty 13.00.04 
– Theory and Methods of Professional Education. Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical 
University, Uman, 2021. 

The thesis, for the first time, justifies pedagogical conditions for developing 
economic culture in future primary school teachers within professional training 
(developing strong motivation, autonomy and creativity in students through innovative 
forms and active learning methods so that they can master the basics of economic culture; 
enabling them to gradually obtain economic knowledge by updating the content of 
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professional courses; reinforcing the practical experience of professional activities through 
industrial practice). 

The thesis presents and validates the author’s model for developing economic 
culture in future primary school teachers within professional training. It consists of the 
following blocks and components: goals and methods (aim, approaches, general and 
specific principles); content and procedures (stages, content, forms, methods, 
technologies); evaluation and results (diagnostic tools, criteria, indicators, levels, results). 

The thesis specifies the criterion- and level-based structure of economic culture in 
future primary school teachers. It includes the criteria for levels of economic culture in 
future primary school teachers and their indicators, such as axiological-motivational, 
cognitive-substantive, praxeological-technological. 

The thesis interprets the development of economic culture in future primary school 
teachers within professional training as an intentional boost of motivation, cultivation of a 
values-based attitude towards economic education of primary school pupils, acquisition of 
economic knowledge and skills and enhancement of qualities that enable them to fully 
realize themselves as professionals. 

The results of the ascertaining experiment indicate the predominance of low levels of 
economic culture in future primary school teachers. 

The implementation of the first pedagogical condition involved the use of traditional 
teaching forms (lectures, practical classes, seminars, independent work); innovative 
teaching forms (the dialogue-based lecture on the topic “The Essence and Content of 
Economic Culture”; the debate-based lecture on the topic “The Latest Teaching Methods 
of Developing Economic Culture in Future Primary School Teachers”; the discussion-
based lecture on the topic “Innovative Forms of Economic Education for Primary School 
Teachers”; the press-conference-based lecture on the topic “Characteristics of Economic 
Approach to Education of Primary School Pupils”; the seminar on the topic “Using 
Different Methods of Intellectual Actions in Teaching Economics through the Question 
Modification Technique”; the workshop on the topic “Economic Literacy in Children”; 
extracurricular activities (organizing internships at small and medium business enterprises; 
round table meetings with representatives of business and scientific circles; economic 
practice-oriented events (“Family Budget”, “Money, Money”, “I am a Future Economist”; 
charity fairs (Let’s Do Good Deeds”, “Economics around Us”); economic projects; 
educational trips; meetings with experts from different economic branches); active 
learning methods (lectures with brainstorming elements; the discussion on the topic “Ways 
of Eliminating Obstacles to Implementation of Economic Education of Primary School 
Pupils”; the debate on the topic “The Main Actors in the Implementation of Economic 
Education”; business games “Joint-Stock Company”, “Market”, Business School”, “How 
to Make a Business Plan of School Campaigns”; heuristic questions; the oral journal on 
business etiquette; problem-based discussions; the round table discussion on the topic 
“Entrepreneur’s Qualities”; learning and behavioural situations; the Economic 
Kaleidoscope quiz; business plans; project methods; creative tasks; involvement in 
economic activity); technologies (learning and practice-oriented cases; ICTs (computer 
games, such as “I Understand and Accept”, “Family Budget”, “Entrepreneur”, “Mad 
Money”; tests (“The Literate Consumer”)). 

Regarding the second pedagogical condition, it was essential to update the content of 
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professional courses by the following stages: identification (Introduction to the Profession; 
Pedagogy (semesters 1-2); Pedagogical Technologies in Primary School; Technological 
Education and Teaching Methods; Methods of Educational Work (semesters 5-6)); 
organization (Teaching Methods in Primary School; Teaching and Upbringing in Different 
Age Groups (semester 3)); correction (special seminars on such topics as “Economic 
Training of Future Primary School Teachers”, “Developing Economic Culture in Future 
Primary School Teachers”; industrial practice (semesters 7-8)). It required the use of 
organizational forms (discussion lectures, seminars, workshops) and active learning 
methods (mini-debates; cognitive-analytical, constructive-prognostic, heuristic and 
creative tasks; discussions, games, projects, quizzes). 

The third pedagogical condition required the respondents to deal with industrial 
practice tasks (professional-pedagogical, cognitive-analytical, constructive-prognostic, 
creative, diagnostic-reflexive), situation tasks, training session situations (Leadership Skill; 
Resolving Conflicts; Creating an Effective Team), practical tasks (including some elements of 
creativity, options to choose from, incomplete situational data, summative creative tasks), 
individual economic tasks (discussion and implementation of mini-enterprise projects), 
discussions and dialogues (Social Need to Develop Future Teachers’ Economic Culture as an 
Integral Part of Professional Culture; Links between Teaching and Management; How to 
Make Educational Business Effective; Teachers’ Entrepreneurial Activity in Educational 
Institutions), educational and business games. 

The thesis proves the effectiveness of the described pedagogical conditions with the 
formative experiment. In particular, changes in levels of future teachers’ economic culture 
were manifested by qualitative indicators. Besides, one can observe changes in levels of 
economic culture in both CG and EG students (from low to average in CG; from low to high 
in EG). 

The practical value of the thesis lies in developing and implementing the methods for 
identifying levels of economic culture in future primary school teachers within professional 
training in higher education institutions; author’s training programmes, educational and 
methodical support by updating the content of relevant courses (Introduction to the 
Profession; Pedagogy; Pedagogical Technologies in Primary School; Technological 
Education and Teaching Methods; Methods of Educational Work; Teaching Methods in 
Primary School; Teaching and Upbringing in Different Age Groups), organizing special 
seminars (Economic Training of Future Primary School Teachers; Developing Economic 
Culture in Future Primary and enhancing the programme of industrial practice. 

The findings can be incorporated in professional courses and special seminars within 
professional training for primary school aimed at preparing them to develop economic culture 
in primary school pupils, as well as in further studies on theory and methods of professional 
education. 

Keywords: development, economic culture, future primary school teachers, economic 
training, professional training, primary school pupils, economic education. 
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