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ВИХОВАННЯ ОЩАДЛИВОСТІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 
У статті порушено проблему формуваннѐ ощадливості в дітей старшого 

дошкільного віку у процесі економічного вихованнѐ в умовах дошкільного навчального 
закладу. Обґрунтовано актуальність даної проблеми. Здійснено аналіз державних 
програм навчаннѐ, вихованнѐ й розвитку дітей старшого дошкільного віку. 
Висвітлено результати педагогічного дослідженнѐ, ѐкі засвідчуять необхідність 
підвищеннѐ професійного рівнѐ педагогів з даного напрѐму виховної роботи. 
Обґрунтовано доцільність застосуваннѐ міжнародної програми соціально-фінансової 
грамотності «Афлатот» у дошкільних навчальних закладах України.  
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Постановка проблеми. Ощадливість ю одніюя зі складових 

економічного вихованнѐ й відіграю важливу роль у становленні 
особистості. Проблема ощадливості ю надзвичайно актуальноя в умовах 
сьогоденнѐ, коли маляка на кожному кроці оточую реклама, коли йому 
необхідно розібратисѐ в тому, що ю корисним, а що шкідливим, що ю 
першочерговоя необхідністя, а без чого можна обійтись.  

Питаннѐ економічної ситуації ю болячим та злободенним саме в 
нашій країні, у час, коли комунальні платежі та ціни на продукти 
харчуваннѐ, медикаменти, а також інші необхідні длѐ існуваннѐ лядини 
речі невпинно зростаять, а зарплати при цьому залишаятьсѐ майже 
незмінними. Виникаю питаннѐ, ѐк вижити в сучасних умовах, на чому 
заощадити, ѐк привчити дітей економити змалку.  

Так склалось історично, що наша неекономність, а іноді навіть 
недбалість, закладалисѐ протѐгом майже сторічного існуваннѐ в умовах 
СРСР, коли межа між понѐттѐми «свою» і «чуже» була стерта, а 
заощадженнѐ носило ідеологічне нашаруваннѐ. 

Маять пройти роки, аби наша культура споживаннѐ, економності 
набула ювропейського рівнѐ. 

Це ми можемо спостерігати на прикладі роздільних сміттювих баків, 
ѐкі нещодавно з’ѐвилисѐ в нашому місті. На жаль, далеко не всі громадѐни 
виѐвилисѐ готовими до сортуваннѐ сміттѐ. На нашу думку, причин цьому ю 
декілька:  
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1) низька економічна культура населеннѐ країни в цілому; 
2) відсутність роз’ѐснявальної роботи та соціальної реклами; 
3) неспроможність влади організувати сміттюво-переробний завод, 

адже саме лише сортуваннѐ не вирішую проблеми. 
На жаль, прикладів таких можна навести безліч. 
Отже, протиріччѐ, ѐкі склалисѐ, коли з одного боку народ жеврію в 

бідності, а з іншого боку, не вмію розпорѐджатисѐ ресурсами, не знаю, на 
чому можна зекономити, заробити кошти, породжуять гостру необхідність 
вихованнѐ економічної культури населеннѐ в цілому, а особливо – 
майбутніх громадѐн нашої держави. 

Незаперечним ю той факт, що ѐкщо основи ощадливості будуть 
прищеплені з раннього дитинства, то особистість увійде в доросле життѐ 
підготовленоя до його викликів, спокус та зумію правильно розпорѐдитисѐ 
своїми коштами, природними ресурсами, часом. Саме тому перед 
дошкільноя освітоя постаю завданнѐ формуваннѐ ощадливості, що 
дозволить дитині розібратись у складних економічних понѐттѐх і набути 
фінансового досвіду, а нашій країні зробити ще один крок уперед на шлѐху 
до ювроінтеграції. 

Аналіз актуальних досліджень. Вітчизнѐні та зарубіжні науковці, 
розуміячи актуальність даної проблеми, приділѐять достатньо уваги її 
вивчення. 

На думку Г. Григоренко та Р. Жадан, «ощадливість ю показником 
загальної культури лядини, що свідчить про вміннѐ піклуватисѐ про себе, 
про речі, ѐкі її оточуять, членів своюї родини, свій дім, село чи місто, про 
своя Батьківщину» *9+. 

Дослідники А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Грама, Л. Кларіна, Е. Курак, 
А. Смолюнцева, А. Шатова вважаять, що дошкільний вік ю 
найсприѐтливішим длѐ формуваннѐ економічної культури загалом і 
бережливості зокрема ѐк структурного компоненту соціалізації, та 
поѐсняять це тим, що на цьому етапі забезпечуютьсѐ загальний розвиток 
особистості, закладаятьсѐ основи особистісної культури, первинних 
соціокультурних правил і норм *10+.  

Ми повністя погоджуюмосѐ з науковцѐми та переконані, що 
дошкільний вік ю фундаментом длѐ придбаннѐ спеціальних знань, умінь і 
навичок, ѐкі в майбутньому зможуть забезпечити особистості безболісний 
перехід у соціально-економічний простір. 

Російська дослідницѐ А. Шатова переконана, що ощадливість маю 
бути сформована своючасно з метоя недопущеннѐ в подальшому 
негативних проѐвів у поведінці дитини – безгосподарності, неекономності, 
недбалого відношеннѐ ѐк до чужих, так і до власних речей *17+. 
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Неабиѐкого значеннѐ виховання господарѐ-громадѐнина, здатного 
ощадливо ставитисѐ ѐк до власних речей, так і суспільних, надаю у своїх 
працѐх науковець Л. Кашуба *13+. 

С. Іванчук упевнена, що навички ощадливості, грамотної споживчої 
поведінки можуть бути прищеплені лише за умови позитивного прикладу 
оточуячих, рідних *11+. 

Таким чином, ѐкщо дорослий кидатиме повз сміттювий бак обгортку 
від цукерки або ж розкидатиме власні речі деінде, його дитина, ѐк 
правило, робитиме те ж саме. 

На нашу думку, понѐттѐ ощадливості доступно висвітлено длѐ 
сприйнѐттѐ дітьми у брошурі «Розумні гроші. Фінансові історії родини 
Іваненків», підготовленій Програмоя розвитку фінансового сектору 
(USAID/FINREP-ІІ) *16+.  

У процесі вивченнѐ проблеми ощадливості виникаю потреба в аналізі 
програмово-методичних документів дошкільної освіти. 

Так, Базовий компонент дошкільної освіти спрѐмовую діѐльність 
педагогів на розвиток особистості дитини *6+. Серед головних завдань, 
окреслених Державним стандартом дошкільної освіти України, ю вихованнѐ 
ощадливості. Так, освітнѐ лініѐ «Дитина у світі культури» передбачаю наданнѐ 
уѐвлень про заощадливе веденнѐ домашнього господарства, а також 
ощадливе ставленнѐ до речей, грошей. Дитина маю розрізнѐти соціальні ролі, 
ѐк-от «покупець», «продавець», понѐттѐ «товар», «гроші», «заощадливий», 
«недбайливий»; уміти використовувати різні предмети за призначеннѐм, 
дбайливо до них ставитисѐ, дотримуватисѐ умов доглѐду і зберіганнѐ. Освітнѐ 
лініѐ «Дитина у природному довкіллі» передбачаю реалізація завдань щодо 
заощадливого використаннѐ природних багатств, енергоресурсів та захисту 
природного довкіллѐ. 

На формуваннѐ ощадливості спрѐмовані чинні державні програмами 
навчаннѐ, вихованнѐ та розвитку дітей дошкільного віку, ѐк-от «а у світі», 
«Дитина», «Українське дошкіллѐ», «Впевнений старт», «Сонѐшник», 
«Дитина в дошкільні роки» тощо. 

Програма розвитку дитини дошкільного віку «а у світі» розроблена 
відповідно до нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти *1+. На 
думку авторів даної програми, дитина маю виѐвлѐти готовність сортувати 
відходи (харчові та нехарчові), збирати папір та склѐний посуд; намагаютьсѐ 
виготовити з покидькового матеріалу різноманітні вироби своїми руками 
(годівничку, поїлку длѐ тварин тощо); розумію різниця у використанні та 
переробці природних і синтетичних матеріалів; усвідомляю необхідність 
економії енергоресурсів; без нагадуваннѐ прибираю за собоя; допомагаю 
дорослим підтримувати порѐдок у їдальні, спальні, кухні, ванній кімнаті, 
коридорі; усвідомляю, що затишок і порѐдок в оселі залежать від її 
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мешканців, зокрема і від неї самої; бережливо ставитьсѐ до рукотворних 
предметів, речей, споруд. 

Авторський колектив освітньої програми длѐ дітей від 2 до 7 років 
«Дитина» спонукаю вихователів розширявати уѐвленнѐ дітей про гроші, їх 
цінність, можливості використаннѐ (збираннѐ, витрачаннѐ); 
ознайомлявати дітей з понѐттѐми «багатий», «бідний», «ощадливий», 
«марнотратний»; навчати дітей економному ставлення до ресурсів; 
формувати елементарне уѐвленнѐ про сімейний бяджет (потреби 
і витрати, розподіл коштів), учити дітей помірковано ставитисѐ до покупок, 
оріюнтуячись не лише на свої бажаннѐ, але й на потреби сім’ї; формувати 
критичне ставленнѐ до реклами *4+. 

У програмі розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкіллѐ» 
значна увага приділѐютьсѐ питання ощадливого використаннѐ 
енергоресурсів, виготовленнѐ речей із покидькового матеріалу, 
раціонального використаннѐ залишків продуктів харчуваннѐ, продовженнѐ 
життѐ речей *5+. Автори програми ставлѐть за мету навчити дітей 
співвідносити бажаннѐ зі своїми можливостѐми, виокремлявати 
першочергові потреби, власні та потреби сім’ї, розуміти відмінність між 
словами «хочу» й «треба».  

Автори програми розвитку дітей старшого дошкільного віку 
«Впевнений старт» наголошуять на необхідності розвитку бережного 
ставленнѐ до побутових речей та хатньої праці дорослих, навчаннѐ бути 
охайним; підтримувати порѐдок і чистоту в життювому просторі *2+.  

Комплексна програма розвитку, навчаннѐ й вихованнѐ дітей 
«Сонѐшник» націляю на вихованнѐ пошани до лядей праці, дбайливого 
ставленнѐ до речей, виготовлених лядськими руками *12+.  

Програма «Дитина в дошкільні роки» спрѐмовую діѐльність педагогів 
на виховуваннѐ дбайливого ставленнѐ до рукотворних виробів; бажаннѐ 
зробити приюмне власними руками рідним та близьким *14+.  

Комплексна освітнѐ програма длѐ дошкільних навчальних закладів 
«Світ дитинства» (науковий керівник акад. А. Богуш) маю на меті «учити 
розрізнѐти соціальні ролі «заощадливий», «недбайливий»; розмірковувати 
над доцільністя використаннѐ грошей при покупці речей; виховувати 
ціннісне ставленнѐ до результатів лядської праці; елементарну культуру 
споживаннѐ продуктів праці дорослих (правильно використовувати знарѐддѐ 
та інструменти з веденнѐ домашнього господарства; дотримуватисѐ чистоти, 
порѐдку, ощадливого витрачаннѐ води, газу, електроенергії; помічати і з 
власної ініціативи робити дрібний ремонт книг, одѐгу, іграшок) *3+. 

Автори програми підтримки розвитку дитини дошкільного віку 
«Стежина» (комплексна альтернативна освітнѐ програма длѐ дошкільних 
навчальних закладів, що працяять за вальдорфськоя педагогікоя) бачать 
ощадливу особистість такоя, що дбайливо ставитьсѐ до своїх речей, 
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предметів гігіюни, іграшок; дотримуютьсѐ умов використаннѐ, зберіганнѐ й 
доглѐду за ними; накопичую знаннѐ про варіативність способів та економність 
у часі длѐ створеннѐ комфортного середовища; проѐвлѐю елементарні форми 
саморегулѐції в таких побутових ситуаціѐх: нескладний ремонт книг та 
іграшок; маю уѐвленнѐ про заощадливе веденнѐ домашнього господарства; 
умію ощадливо ставитисѐ до речей; демонструю достатній длѐ свого віку 
рівень плануваннѐ сімейних потреб із виокремленнѐм першочергових чи 
більш значущих (ліки длѐ хворого чи похід до зоопарку) *8+. 

Особливої уваги, на нашу думку, заслуговую навчально-методичний 
посібник длѐ дошкільних навчальних закладів «Дошкільнѐтам – освіта длѐ 
сталого розвитку» (Н. Гавриш, О. Пометун, О. Саприкіна) *7+. Автори 
посібника понѐттѐ сталого розвитку розуміять ѐк «стратегія виживаннѐ і 
безперервного прогресу цивілізації й окремих країн в умовах збереженнѐ 
навколишнього середовища (насамперед біосфери)» та вважаять, що з 
ціюя метоя повинні формуватисѐ нові педагогічні моделі. Автори 
програми спрѐмовуять педагогів на вирішеннѐ таких завдань: 

1) формуваннѐ в дітей початкових уѐвлень про дії та поведінку, що 
зоріюнтовані на сталий розвиток; 

2) створеннѐ умов длѐ усвідомленнѐ дітьми необхідності збереженнѐ 
ресурсів Землі та особистої причетності до майбутнього суспільства і 
природи; 

3) розвиток у дітей звичок і моделей поведінки, що відповідаять 
сталому розвиткові бажаннѐ діѐти в цьому напрѐмі. 

Значна увага в посібнику приділѐютьсѐ повторному використання 
ресурсів, їх заощадження та зберігання, адже все це ю ознакоя сталого 
розвитку.  

У результаті аналізу завдань длѐ дітей старшої вікової групи можемо 
зробити висновок, що автори чинних програм розглѐдаять ощадливість ѐк 
одну з провідних ѐкостей особистості, а питаннѐ ощадливості вивчаютьсѐ в 
контексті економічного вихованнѐ.  

Метою даної статті ю аналіз рівнѐ обізнаності дітей старшого 
дошкільного віку щодо необхідності ощадливості.  

Нами були використанні такі методи дослідження: теоретичний 
аналіз навчально-методичної літератури, педагогічне спостереженнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Під час вивченнѐ даної проблеми нами 
було проведено опитуваннѐ дітей старшого дошкільного віку на предмет 
їхнього розуміннѐ понѐттѐ «ощадливість». Усього було обстежено 126 
дітей. Їм було запропоновано дати відповіді на такі запитаннѐ: 

- Що таке, на вашу думку, ощадливість? 
- Чи потрібно бути заощадливим? 
- Чому потрібно берегти іграшки? 
- Що таке природні ресурси? ак і чому потрібно їх берегти? 
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- Що таке комунальні послуги? Чому потрібно економити воду, 
світло, тепло? 

- Чому потрібно економити час?  
На запитаннѐ «Що таке ощадливість» 47,6 % дітей не дали жодної 

відповіді, 38,1 % відповіли, що це означаю берегти іграшки, а 14,3 % 
поѐснили, що це коли бережуть гроші. 

На запитаннѐ «Чи потрібно бути заощадливим?» 93,7 % вихованців 
відповіли «так», 6,3 % – «ні». 

На запитаннѐ «Чому потрібно берегти іграшки?» були отримані такі 
відповіді: 57,1 % опитуваних дітей поѐснили це тим, що ними граятьсѐ, 
30,2 % – тому що вони дорого коштуять, 4,8 % – мама буде сварити, ѐкщо 
іграшка поламаютьсѐ, 7,9 % – тому що так потрібно. 

На запитаннѐ «Що таке природні ресурси?» 50,8 % опитуваних дітей 
не дали жодної відповіді, 15,1 % відповіли, що це все те, що ю на землі, 12,7 
% поѐснили, що це багато дорогоцінного каміннѐ, 11,9 % зазначили, що це 
пісок, землѐ, трава, глина, 9,5 % – місце, ѐке потрібно охоронѐти.  

 На запитаннѐ «ак потрібно берегти природні ресурси?» 16,7 % дітей 
відповіли, що вони можуть закінчитисѐ, 21,4 % опитуваних вихованців 
поѐснили, що без ресурсів наша землѐ буде некрасива, 12,7 % вважаять, 
що потрібно використовувати природні ресурси правильно, бо не буде чим 
дихати, 49,2 % не дали жодної відповіді. 

На запитаннѐ «Що таке комунальні послуги?» 23 % дітей поѐснили, 
що це коли батьки платѐть за квартиру, воду, газ, Інтернет, 8,7 % – що це 
оплата за тепло, електрику, газ, 68,3 % не дали жодної відповіді. 

На запитаннѐ «Чому потрібно економити воду, світло, тепло?» 15,1 % 
вихованців відповіли, щоб вистачило на всіх, 12,7 % – щоб зберегти гроші 
на танці і футбол, 7,1 % – щоб не пропало світло, 65,1 % не дали жодної 
відповіді. 

На запитаннѐ «Чому потрібно економити час?» 25,4 % дітей 
відповіли, що потрібно робити все швидко, 8,7 % – щоб усе встигнути 
зробити, 16,7 % – щоб залишилосѐ більше часу на прогулѐнку, 3,2 % – щоб 
залишивсѐ час на відпочинок, 46 % не змогли дати чіткої відповіді. 

Отримані дані дозволѐять стверджувати, що розуміннѐ дітьми 
понѐттѐ ощадливості ю недостатньо сформованим. 

Перед сучасним дошкільним закладом стоїть завданнѐ виховати 
нове поколіннѐ, здатне інтегруватисѐ в ювропейський простір, побудувати 
нашу країну економічно незалежноя. А, отже, необхідна робота з 
педагогами, спрѐмована на вихованнѐ в дітей економічної грамотності в 
цілому та ощадливого ставленнѐ до світу матеріальних та нематеріальних 
цінностей зокрема.  

Це спонукало нас до пошуку й апробації методів формуваннѐ в 
дошкільників навичок ощадливості. Кроком уперед на шлѐху до вирішеннѐ 
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ціюї проблеми вважаюмо нашу участь у міжнародній програмі соціально-
фінансової грамотності «Афлатун» (длѐ дітей віком від 3 до 6 років 
«Афлатот»), (Нідерланди) *15+. Мета програми «Афлатун» – виховати 
маляка відповідальним, активним громадѐнином, ініціатором змін у 
своюму власному житті й житті суспільства. Курс упровадженнѐ програми 
визначено відповідним наказом Міністерства освіти і науки від 22.01.2016 
р. № 46 «Щодо упровадженнѐ основ соціальної і фінансової освіти дітей 
дошкільного віку». Таким чином Україна стала 92-я зі 112 країн світу, де 
впроваджуютьсѐ дана програма.  

Програма «Афлатун» (від араб. дослідник, лядина, ѐка вивчаю та дію) – 
освітнѐ програма, спрѐмована на формуваннѐ азів фінансової грамотності 
дошкільнѐт та усвідомленнѐ їх соціальної відповідальності. Це не комплексна 
програма з раннього розвитку й навчаннѐ дітей, а додатковий навчальний 
курс, що розширяю світоглѐд дітей, залучаю їх до сучасного життѐ, у ѐкому 
вони маять безпечно діѐти і бути захищеними. За допомогоя відповідних 
заходів і вправ діти набуваять соціальних і фінансових навичок, щоб 
упоратисѐ з проблемами, з ѐкими вони умовно стикаятьсѐ. За допомогоя 
методів, що в ній використовуятьсѐ, дитина стаю активним учасником 
навчального процесу. 

Програма охопляю п’ѐть клячових елементів, що місѐть соціальні та 
економічні понѐттѐ щодо розширеннѐ прав і можливостей лядини.  

Змістові модулі навчаннѐ вклячаять такі теми: «Особистісне 
розуміннѐ і дослідженнѐ» (дітей спонукаять до самопізнаннѐ, набуттѐ 
впевненості у власних силах); «Права і обв’ѐзки» (діти отримуять знаннѐ 
про свої права та обов’ѐзки, правила поведінки в суспільстві); 
«Заощадженнѐ й витрати» (діти вчатьсѐ відповідально використовувати й 
накопичувати фінансові, природні та інші види ресурсів, робити 
заощадженнѐ і розумно витрачати); «Плануваннѐ й бяджет» (малѐта 
навчаятьсѐ ставити перед собоя цілі та робити певні кроки длѐ їх 
досѐгненнѐ); «Дитѐча соціальна й фінансова ініціатива» (дітей 
налаштовуять сприймати себе ѐк активного члена суспільства). 

З метоя впровадженнѐ програми в нашому дошкільному закладі 
зроблені певні кроки. На початковому етапі експерименту проведено 
інтегративний практикум з педагогами, під час ѐкого активно 
обговорявалисѐ питаннѐ впровадженнѐ в роботу з дітьми програми 
«Афлатот», форм та методів роботи з дошкільниками щодо соціально-
економічного вихованнѐ.  

Наступним кроком було визначеннѐ профільної експериментальної 
групи. Педагоги ціюї групи:  

- пройшли навчальні тренінги й отримали електронну 
російськомовну версія; 

-  долучилисѐ до перекладу програми українськоя мовоя; 
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- провели опитуваннѐ батьків з метоя виѐвленнѐ рівнѐ їх 
обізнаності з питаннѐ економічного вихованнѐ дітей дошкільного віку; 

- створили відповідну навчально-методичну та матеріально-
технічну базу (розроблено дидактичні ігри, створено ігрове середовище); 

- розробили перспективний план роботи з дітьми молодшого, 
середнього та старшого дошкільного віку. 

Наступним етапом роботи ю залученнѐ всіх педагогів закладу до 
впровадженнѐ програми «Афлатот». Вважаюмо, що залученнѐ педагогів до 
даної програми дозволить піднѐти їхній професійний рівень щодо 
формуваннѐ в підростаячого поколіннѐ навичок збереженнѐ, 
заощадженнѐ, фінансової відповідальності, плануваннѐ бяджету. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
ураховуячи результати першого етапу дослідженнѐ, подальша робота 
буде спрѐмована на забезпеченнѐ професіоналізму педагогів щодо 
формуваннѐ в дітей дошкільного віку навичок ощадливості шлѐхом 
залученнѐ до міжнародної програми соціально-фінансової грамотності 
«Афлатот». 
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РЕЗЮМЕ 
Черешнюк Елена. Воспитание бережливости в системе экономического 

развитиѐ дошкольников как психолого-педагогическаѐ проблема. 
В статье поднѐта проблема формированиѐ бережливости у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе экономического воспитаниѐ в условиѐх дошкольного 
образовательного учреждениѐ. Обоснована актуальность данной проблемы. 
Осуществлен анализ государственных программ обучениѐ, воспитаниѐ и развитиѐ 
детей старшего дошкольного возраста. Представлены результаты педагогического 
исследованиѐ, подтверждаящие необходимость повышениѐ профессионального уровнѐ 
педагогов по данному направления воспитательной работы. Обоснована 
целесообразность применениѐ международной программы социально-финансовой 
грамотности «Афлатот» в дошкольных учебных заведениѐх Украины. 

Ключевые слова: бережливость, экономическое воспитание, экономическаѐ 
культура, международнаѐ программа «Афлатот», евроинтеграциѐ. 

 
SUMMARY 

Chereshniuk Olena. Upbringing thrift in the system of economic development of 
preschoolers as psychological and pedagogical problem. 

In the article the problem of upbringing thrift (economy) of preschool children in the 
process of economic education in the conditions of preschool educational establishment 
is considered. The paper highlights the importance of economic education of preschool 
children in the modern society. The author emphasizes, that senior preschool age is the most 
favorable for upbringing thrift (economy). The analysis of general and special pedagogical, 
psychological, methodological literature is carried out through the question of upbringing 
thrift of children of senior preschool age. Сonsiderable attention is paid to the analysis of 
state educational programs.  

The article introduces the results of pedagogical experiment concerning children’s 
understanding the thrift concept. This analysis shows necessity of upbringing thrift 
(economy) in the children of the elder pre-school age. During the experiment children had to 
answer the following questions:  What is thrift? Do you need to be economical? Why do you 
need to take care of toys? What are natural resources? How and why should they be 
protected? What are utilities? Why do you need to save water, light and warm? Why should 
you save time? 

Based on the responses of children the author draws a conclusion that their 
understanding of the thrift concept is not well-established. 

The paper considers the problem of upbringing thrift of preschool children in the 
process of economic education according to Aflatot International programme, 
the Netherlands (programme that is based on holistic teaching methods that embrace both 
social and financial elements, teach children about saving, budgeting, planning and how they 
can achieve their goals) in the conditions of preschool education institutions and at home. 
One of five program modules is called “Savings and Expenses” and is devoted to the 
education of thrift skills.     

Taking into account the results of the first stage of the study, further work will be 
aimed at ensuring the professionalism of teachers in the formation of thrift skills among 
preschool children through the involvement into Aflatot International programme. 

Key words: thrift, economic education, economic culture, Aflatot International 
programme, eurointegration. 
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