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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ОСОБИСТОСТІ У ШКІЛЬНІ РОКИ
В статті показано, що норми і правила шкільного життя становлять
об’єктивний контекст економічної соціалізації школяра. Обґрунтовані вікові
закономірності становлення основ економічної культури школяра.
Ключові слова: економічна соціалізація школяра, соціальні норми,
економічна культура особистості, соціально-психологічний простір.
В статье показано, что нормы и правила школьной жизни составляют
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The article shows that the rules and regulations of school life are objective
context of pupil’s economic socialization. The age patterns of becoming of pupil’s
economic culture are grounded.
Key words: economic socialization of pupil, social norms, economic culture
of the personality, social-psychological space.
Постановка проблеми. В умовах поглиблення фінансово-економічної
кризи великий науковий і практичний інтерес становить вивчення нових
тенденцій у розвиткові економічної культури українців. В цьому контексті
гостро стоїть питання особливостей становлення економічної культури
особистості ще за відсутності досвіду регулярних економічних відносин,
зокрема, на етапі шкільного навчання. Отже, метою даної статті є теоретичне
обґрунтування вікових закономірностей становлення економічної культури
школярів.

Виклад

основного

матеріалу.

Проблемі

психологічних

засад

становлення різних аспектів економічної культури особистості присвячено
невелика кількість праць [4;7;14]. Досить проблематичним є вивчення
особливостей цього процесу в умовах шкільної освіти, оскільки науковий
доробок вітчизняних і зарубіжних дослідників стосувався питань соціалізації
як процесу становлення економічної культури особистості підлітка [1; 4],
старшокласника [9], студента [6; 7; 13;19]. З огляду на актуальність питання і
зростання ролі школи як самостійного суб’єкта в тому числі економічної
діяльності на ринку освітніх послуг, сподіваємось на пожвавлення
дослідницького інтересу до психологічних закономірностей становлення
основ економічної культури школяра. Щоправда, слід констатувати
існування праць психологів, в яких висвітлено результати вивчення окремих
складових економічної свідомості учнів [2;4;5;8-11;13-14;16;23], сфокусовані
переважно на її монетарному аспекті (на ставленні до кишенькових грошей
та їх соціалізуючій ролі). Але монетарна соціалізація – це тільки одна з
складових процесу становлення економічної культури дитини. Оскільки так
чи інакше останній протікає у більш широкому контексті – у відносинах
власності, то важливим для розуміння багатьох його закономірностей є
вивчення

особливостей

становлення

окремих

складових

економічної

культури особистості у просторі відносин особистої власності, розглянутих
від молодшого до старшого шкільного віку.
У сучасних соціально-економічних умовах особлива роль відводиться
шкільній освіті, покликаній сформувати в учнів основи економічної культури
: систему економічних знань, навичок ефективної економічної поведінки в
умовах ринку, позитивне ставлення до себе та інших як до повноправних
суб'єктів ринкових відносин. Усе це, сформоване системно в ході навчання у
школі, може стати вагомим психологічним ресурсом для гармонійної
адаптації

учнівської молоді до реальних умов вітчизняної економіки не

колись, в дорослому житті, а вже сьогодні у їх повсякденній практиці
споживання, обміну, підприємництва тощо; сприятиме створенню передумов

для

професійного

самовизначення,

професіоналізації

та

ефективної

практичної діяльності, - загалом має стати могутнім базисом для формування
економічно зрілої особистості.
Шкільна система виховання і навчання є однією з провідних
інституціолізованих форм впливу, в тому числі, на економічне дорослішання
особистості учня. По-суті, зі вступом до школи дитині відкриваються більш
широкі можливості для набуття суспільно необхідних якостей. Дитина
включається у більш складну (порівняно з сім’єю та дошкільної системою
виховання) систему дисциплінізації,

за допомогою якої здійснюється

контроль шкільної спільноти за її дорослішанням, за становленням її як
суб’єкта цивілізованих економічних відносин. Загальноосвітня школа стає
для дитини наступним важливим регулятивно - символічним простором
економічної культури [12]. Це не тільки місце, де навчають певним соціально
потрібним чи соціально престижним навичкам суб’єкта господарювання,
тобто дають стандартний для епохи набір необхідних економічних знань .
Вона ще є простором, де акцент робиться не на сферу приватну (як це мало
місце в сім'ї), а на сферу громадську, більш формалізовану і набагато чіткіше
структуровану. Отже, основний смисл простору шкільної освіти як
культурного утворення - у його публічності. Школа, ті норми і правила, на
яких вона наполягає, - це завжди корелят публічних соціокультурних
пріоритетів [12, 190-191].
На основі філософського підходу в трактуванні культури, структурнофункціональної

концепції

економічної

соціалізації

особистості,

інтеріндивідного та системного підходів до становлення економічної
культури особистості, а також концепції психологічного ставлення нами
розроблена концептуальна модель становлення економічної культури
школярів у системі особистої власності, на яку ми спиратимемось у
подальших міркуваннях. Згідно з останньою, економічна культура як
результат економічної соціалізації особистості [7] виражається у тих
психолого-економічних якостях, що формуються в процесі інтеріоризації

особистістю економічних цінностей суспільства та імпліцитно несуть в собі
нормативний

образ

«людини

економічної».

В

економічній

культурі

закарбовані найбільш ефективні, отже найадаптивніші взірціі поведінки у
відносинах між людьми, пов’язаних з розподілом обмежених матеріальних та
духовних ресурсів. Принагідно наголосимо на тому, що важливим для
формування основ економічної культури особистості є саме етичний план
відносин обміну, розподілу, привласнення-відчуження обмежених благ.
Підтвердженням цьому є слова С.Рубінштейна про те, що найважливішими
для людини серед зв’язків та взаємодій з багатоманітними об’єктами світу є
відносини споглядання та перетворення. Але якщо світ представлений таким
типом об’єктів, як Інший (інша людина) або інші (група людей), то в дію
вступає етичний тип відносин. Людина навчається вступати у відносини з
Іншими людьми, і це становить «духовну силу людини, яка є необхідною
передумовою, основою, внутрішньою умовою етичного ставлення Людини
до Людини» [19]. Вже саме те, що будь-який аспект соціальної діяльності
людини, в тому числі – економічної, передбачає відносини з іншими людьми,
тим більш - в умовах конкуренції за обмежені ресурси, вимагає від нас
погляду на економічну культуру особистості у її етичному аспекті як
невід’ємному.
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культивований і прийнятий суспільством в цілому, розглядається нами як
такий, що співвіднесений з нормами суспільної моралі. Відносини
особистості з іншими суб’єктами економіки є, перш за все, рольовими, то, як
ми передбачаємо, інтеріоризація вимог, які пред’являє суспільство у
економічній ролі покупця, споживача, працівника, інвестора тощо є вагомим
чинником становлення системи психолого-економічних якостей суб’єкта
економіки як такої, що співвіднесена з моральними нормами, що регулюють
економічні відносини в суспільстві.
Нормативна модель економічного типу людини сучасної української
економіки є такою, що відповідає підприємницькому типові [6;9;14]. Для
нього

характерні

наступні

риси

підприємливості:

ініціативність,

наполегливість, готовність до ризику, цілеспрямованість, управлінські
здібності, незалежність, самовпевненість, прагнення до самореалізації,
поінформованість, відповідальність. Очікується, що ці особистісні якості
поступово формуються в ході соціалізації школярів у різних сферах
економічних відносин, і в першу чергу, - відносин особистої власності.
При цьому під особистою власністю розуміємо відносини між людьми
з приводу розподілу обмежених життєвих благ, що особисто притаманні,
належні виключно одному суб’єктові – їх власникові, - та здатні
задовольняти його матеріальні й духовні потреби. Особиста власність
обґрунтовується нами як система відносин привласнення-відчуження
суб’єктами певних життєвих благ, в результаті чого останні набувають
статусу об’єкта безумовного особистого моноволодіння. Це означає, що
привласнене благо особистість на цілковито законних засадах називає
«своїм», ним володіє і самостійно приймає рішення про його подальшу
«долю»: щодо користування та розпорядження ним. Саме у відносинах «моєчиєсь», на нашу думку, формуються основи економічної культури дитини.
Таким чином, ми передбачаємо, що ознаки підприємливості (як втілення
нормативного

образу

людини

економічної

в

ринковій

економіці)

проявляються у ході реалізації економічних ролей та апробації школярами
різних способів оперування особистим майном, продуктами своєї творчої
діяльності, власними витівками та при реалізації авторства власних ідей.
Інтраособистісним ефектом такої соціалізації є освоєння нормативних вимог,
закладених у нових економічних ролях (покупця, продавця, працівника,
виробника, платника податків, інвестора, філантропа тощо) при включенні у
міжособистісні взаємини з приводу розподілу особистих матеріальних чи
духовних благ. Інтерособистісним ефектом вважаємо побудову й розширення
соціально-психологічного простору економічних відносин школяра - системи
позитивно чи негативно значимих соціальних об'єктів або явищ (включаючи
його самого), які займають конкретні позиції в структурі його зв’язків зі
світом економіки, знаходяться в певних взаємозв'язках один з одним і

виконують певні функції або ролі у відповідності з суспільними нормами,
правилами і стандартами [7]. Цей феномен цікавить нас в тій мірі, в якій він,
по-перше, стосується констурювання в свідомості дитини особливого
конструкту – «своє-чиєсь», «своє-чуже», який, на нашу думку, тісно
пов’язаний з формуванням ставлення дитини до особистої власності. Подруге, простір відносин особистої власності - явище інтерсуб’єктивне. При
цьому всі елементи цього простору характеризуються власною активністю.
Тому зв'язки, існуючі між суб'єктом і елементами такого простору, а також
між окремими його елементами, повинні розглядатися як взаємні, тобто у
взаємозв'язках і взаємовідношеннях. Оскільки елементами цього простору
завжди

є

інші

суб’єкти

володіння,

що

підтримується

інтерсуб’єктивною,

то

взаємодія
взаємними

між

ними

є

репрезентаціями

учасниками взаємодії одним одного та водночас взаємним означенням
дійсності.
Економічна культура школяра як власника вивчається нами у
взаємозв’язках її структурних компонентів (когнітивного, афективного й
конативного), взятих як об’єктивований у ставленні до особистої власності
(до особистого майна та до себе й інших як суб’єктів привласнення) досвід
пізнання, емоційно-ціннісного ставлення та відповідної поведінки у
ситуаціях взаємин, опосередкованих особистими благами. Згідно з такою
моделлю

спробуємо

окреслити

основні

закономірності

становлення

економічної культури в роки навчання у школі.
Ми передбачаємо, що протягом шкільного навчання відбуваються
значущі зміни в оцінці й усвідомленні зв’язків особистості зі світом
економіки, в оцінці своїх можливостей як суб’єкта економічних перетворень,
на основі чого змінюється і система ставлень до особистих матеріальних і
духовних благ, до себе та до інших як суб’єктів привласнення-відчуження.
Очевидно,

когнітивний

компонент

економічної

культури

школяра

розвивається в ході всебічного пізнання ним економічних явищ: ускладнення
уявлень про особисте та чуже майно, формування уявлень про межі свого-

чужого; про себе та інших як учасників відносин праці, купівлі-продажу,
виробництва, підприємництва, інвестування, меценатської діяльності, сплати
податків, споживання. У цьому плані для молодшого школяра характерне
формування елементарних знань про призначення грошей, про витрати,
уявлення про знижки, прибутки і борги, розвиток навичок підрахунку
грошей.
Для підлітка характерне посилення ідентифікації себе із групами
однолітків. І в цьому велику роль відіграють здобуті об’єкти володіння, у
яких втілюються сильні сторони підлітка, особистісні можливості, що значно
підвищує його статус у відносинах з однолітками. У розпал підліткового віку
школяр вже зазвичай усвідомлює цінність і вартісність власного майна,
таких

особистісних

якостей,

як

ініціативність

та

підприємливість,

усвідомлюється важливість фінансової грамотності, цінність ощадливості і
економії [5]. Нормою є основи споживчих (знання про вартість, ціна
матеріальних благ, поняття боргу, оптової торгівлі та вроздріб), трудової
(оцінка своїх можливостей по зарплатні), фінансових (оцінка фінансових
перспектив сім’ї, знання сутності кредитування, пільг і санкцій за несплату
кредитних зобов’язань) знань. Під кінець підліткового віку зазвичай
розвинуте розуміння операцій з банківськими рахунками, поняття про
страхування), з ведення фінансового щоденника, з щоденних, тижневих,
щомісячних витрат.
Старшокласники демонструють розуміння основних фінансових і
споживчих феноменів (сутність пенсій, облігацій, премій, відсоткових
ставок, форм матеріальної допомоги), феноменів трудових відносин
(усвідомлення форм оплати праці, основних статей витрат) уміння оцінювати
матеріально власні економічні можливості (домагання щодо зарплатні),
цінність раціонального споживання.
Індикаторами афективного компоненту становлення економічної
культури школярів у системі особистої власності будуть особливості
емоційно-ціннісного ставлення до об’єктів володіння, до себе та інших як

суб’єктів особистої власності (негативне, позитивне, індиферентне чи
амбівалентне ставлення), їх моральнісна оцінка. Так, в молодшому
шкільному віці з розвитком уявлень про те, що є «своїм», тісно пов’язане
формування цінності самої особистості дитини, його «Я», суб’єктивне
почуття життєвого благополуччя, почуття базової довіри до світу, що
становитиме в майбутньому психологічну основу життєвого оптимізму
дорослого [17]. Досвід бути повноправним володарем чогось «свого»
(території, соціальних контактів, часу, смаків, особистих речей) набувається
у повсякденній діалогічній практиці визнання значущими Іншими за
дитиною її права на все це. Наявність усіх цих атрибутів приватності дитини
ще в дошкільному віці є необхідною і достатньою ознакою її існування [17].
А визнання за нею прав і приватних свобод шкільною спільнотою, життя якої
досить регламентоване, а контакти достатньо опосередковані, здійснює свій
внесок у становлення школяра не просто як існуючої істоти, але як суб’єкта
публічних відносин. Патріотичне виховання, звернення до народних традицій
та обрядів, вивчення, популяризація шкільних норм поведінки, інтегровані у
єдиний уклад життєдіяльності школи, - синтезована структура локального
освітнього простору школи присутня в якості почуття «малої батьківщини»,
«другої домівки» учня. Саме такі переживання означають для молодшого
школяра причетність до «свого», ідентифікація з яким забезпечує сприйняття
«свого» як продовження себе, як можливості вийти за межі своєї
безпосередньої тілесності й розширити межі власного «Я».
З переходом до підліткового віку ставлення до особистих колекційскарбів дещо змінюється [17], оскільки вони набувають особливої цінності як
такі, що починають символізувати соціальний статус дитини. За цих умов
щось випадково знайдене чи подароване тепер не таке важливе (отже, вже не
є підтвердженням факту просто існування), ніж те, що є в матеріальному
плані є більш цінним, оскільки на його здобуття пішли особливі сили і
здібності власника, підтвердивши його нові можливості. На цьому етапі слід
констатувати становлення таких економічних цінностей, як цінність

матеріальних речей, що підтверджують потенційні можливості їх власників,
їх соціально-психологічний потенціал як членів підліткової спільноти.
Особливо гостро в цей період постають питання цивілізованих, суспільно
прийнятних способів здобуття матеріальних ресурсів для того, щоб отримати
бажане благо. Під кінець підліткового віку особистість особливої цінності
набуває

почуття

фінансової

незалежності

і

самостійності

[5].

Старшокласники усвідомлюють цінність власних можливостей і талантів як
економічних ресурсів.
Індикаторами конативного компоненту досліджуваного явища обрано
відмінності у традиційних та нових способах оперування особистими та
чужими речами, ідеями, продуктами творчої діяльності школярів. У
молодшого

школяра

відбувається

накопичення

досвіду

оперування

кишеньковими грішми [23]. Спочатку не заробляючи їх, а отримуючи «в
дар» від щедрот наших, дитина сприймає їх як благодать життя і бажання
жити далі. І пізніше, якщо такий дар супроводжується поясненнями, для чого
видаються гроші, як їх використовують дорослі, у дитини закладаються
ціннісні основи відповідальності і самоконтролю, а також щедрості.
Приблизно той же сенс носить збирання скарбів. «Скарбниця» є буквально
вмістилищем

особисто

цінних

речей.

Можливості

створювати

і

примножувати такі скарби (через влаштовування тайників і секретних
схованок) відіграють велику роль у формуванні цінностей ощадливості,
немарнотратства. Колекція, яка повністю заміщає скарбницю з початком
шкільного періоду дитинства, є соціальною і більш зумовлена зовнішніми
чинниками, пов'язаними з життям дитини в групі однолітків: модою,
престижем, суперництвом, міновими відносинами і т. д. Тому колекції діти із
задоволенням показують один одному, хваляться, пишаються ними. Те, що в
«скарбниці» було суто особистою духовною цінністю, в колекції стає
цінністю соціальною і навіть має матеріальну ціну. У цьому сенсі колекція є
«мирською»

«скарбницею»,

символом

публічного

життя

дитини.

В

колекціонуванні посилено схильність до накопичування та зовнішньо-

демонстративний (говорячи побутовою мовою - показний ) початок [17]. Це
фаза активного формування самостійного досвіду життя «в світі», в гущі
людей, коли дитина вчиться підкорятися правилам групового життя, засвоює
загальноприйняті моделі поведінки відповідно з життєвих вимог соціального
середовища. Це період, коли глибинне душевне життя дитини, яке раніше
легко знаходила індивідуальне вираження у фантазіях та іграх, стикається з
тиском, впливом і спокусами, існуючими в надрах дитячої спільноти [17].
Нормою стає об'єднання для спільного, а тому більш ефективного вирішення
спільних проблем. Освоюється роль споживача, відбувається знайомство на
рівні загальної поінформованості з роллю благодійника, підприємця,
бізнесмена, банкіра, продавця.
Поза усіма психологічним ускладненнями підліткового віку, але за
низького рівня економічної поінформованості про можливості підзаробити
чи отримати благо шляхом обміну, саме в підлітковому віці частішають
випадки крадіжництва, вимагання грошей у дітей та однолітків, обману і
шахрайства. У цей період освоюються правила 1) споживчої поведінки
(ведення особистого бюджету свого хобі, підбивання балансу в особистому
бюджеті; правила економної, ощадливої поведінки; правила розрахунку
щомісячних витрат

за одним з регулярних видів економічної діяльності

(наприклад, свого хобі, витрат на домашнього улюбленця, підсумовування та
здійснення комунальних платежів); 2) фінансової поведінки (правила
дотримання боргових зобов’язань). Освоюється роль найманого працівника.
Під кінець підліткового віку освоюються правила споживчої поведінки
(ведення особистого бюджету свого хобі, підбивання балансу в особистому
бюджеті; правила економної, ощадливої поведінки; правила розрахунку
щомісячних витрат

за одним з регулярних видів економічної діяльності

(наприклад, свого хобі, витрат на домашнього улюбленця, підсумовування та
здійснення комунальних платежів); 2) фінансової поведінки (правила
планування особистих фінансів, алгоритм відкриття депозитного рахунку,
зняття і зарахування грошей, відслідковування руху грошей на банківському

рахунку), 3) трудової поведінки (знання трудового законодавства та умов
оплати праці за наявності та відсутності трудового досвіду, правила ведення
переговорів з роботодавцем та обговорювати зарплатню та знання умов
отримання неповнолітнім офіційної оплачуваної роботи). Освоюється роль
підприємця.
Старшокласники ж оволодівають уміннями, які стосуються умов
збереження кредитоспроможності, умов отримання розстрочки, підбиття
балансу в щорічному сімейному бюджеті, заповнення бланку податкової
декларації

(за

наявності

досвіду

зайнятості),

підготовки

офіційних

фінансових документів (наприклад, заяви на матеріальну допомогу), основ
ділового етикету [5].
Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що норми і правила шкільного
життя - це завжди корелят публічних соціокультурних пріоритетів, які
становлять

об’єктивний

контекст

економічної

соціалізації

школяра.

Становлення основ економічної культури школяра має певні вікові
закономірності. Так, показані основні напрямки значущих змін в оцінці й
усвідомленні зв’язків особистості школяра зі світом економіки, в оцінці своїх
можливостей як суб’єкта економічних перетворень, на основі чого
змінюється і система ставлень до особистих матеріальних і духовних благ, до
себе та до інших як суб’єктів привласнення-відчуження.
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У

статті

висвітлено надзвичайно актуальну

проблему вікових

закономірностей становлення економічної культури особистості протягом
навчання у школі. Школа є наступним офіційними після дошкільного
дитячого

закладу

середовищем,

яке

цілеспрямовано

навчає

дитину

дотримуватись соціокультурних норм.
Економічні цінності, норми, правила, ролі обґрунтовані як елементи
економічної культури, які практикуються в просторі шкільної освіти.
Показано, що норми і правила шкільного життя - це завжди корелят
публічних соціокультурних пріоритетів, які становлять об’єктивний контекст
економічної соціалізації школяра.
Завдяки слідуванню прийнятим нормам соціальної, в тому числі
економічної, поведінки шкільна спільнота здійснює соціальний контроль над
поведінкою учнів.
Шкільна спільнота формує свої правила міжособистісної взаємодії експлікований у вербальній формі зразок прийнятних для даної спільноти дій
суб’єкта господарської діяльності. Вони можуть бути зафіксовані у пам’ятках
доброї поведінки учня, у правилах поведінки в класі тощо. правило
економічної поведінки
Економічна роль як форма соціальної норми є сукупністю функцій, які
підлягають виконанню відповідно до неписаних традицій та звичаїв чи
писаних інструкцій у соціальній взаємодії.
Теоретично доведено, що становлення основ економічної культури
школяра має певні вікові закономірності.
Показані основні напрямки значущих змін в оцінці й усвідомленні
зв’язків особистості школяра зі світом економіки, в системі ставлень до

особистих матеріальних і духовних благ, до себе та до інших як суб’єктів
власності.
Показано, що простір взаємин дитини, пов’язаних з привласненням
економічних благ (споживання, обмін, праця, благодійництво, інвестування,
навіть виробництво) розширюється з віком, зі зростанням економічної
активності дитини.

The article shows the highly actual problem of age regularities of the
establishing of the personality’s economical culture during the school years.
School is an official child care environment that purposefully teaches child to
follow the cultural norms.
Economic values, norms, rules, roles are proved as elements of economic
culture that practiced in the space of school education. The norms and rules of
school life - it's always correlate public cultural priorities - are objective context of
economic socialization of pupil are shown.
The school community provides social control over the behavior of pupils.
The school community creates its own rules of interpersonal interaction – the
explicated in verbal form and accepted by a community model of an economic
entity’s actions. They can be fixed in the sights of good conduct of a pupil, in the
rules of behavior in class, etc.
Economic role as a form of social norm is a set of functions which must be
performed according to the unwritten customs and traditions or to the written
instructions in social interaction. It is theoretically proved that the becoming of the
student’s economic culture has some age regularities.
The basic directions of significant changes in the assessment and
understanding of the pupil’s connections with the world of an economy are shown,
in the system of attitudes to personal material and spiritual wealth, to themselves
and to others as subjects of property.
The space of child interactions, which relative to the appropriation of
economic wealth (consumption, exchange, labor, philanthropy, investing, even

manufacturing), expands with an age, with the growth of economic activity of the
child.

