
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІНН Я ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

Л8 2017 року м. Чернігів № ЗУіЗ

Про організацію та проведення 
першого і другого етапів Турніру 
юних знавців курсу «Фінансова грамотність» 
всеукраїнського рівня

Відповідно д о ' Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 
турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково- 
дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси 
фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 7 листопада 2011 року за № 1318/20056, наказу 
Міністерства освіти і науки України від 02 серпня 2017 № 1112 «Про 
проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 
предметів у 2017/2018 навчальному році» та з метою пошуку, підтримки й 
розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, а також здійснення 
профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді області, на виконання 
листа Міністерства освіти і науки України від 06.09.2017 № 1/9-475 про 
проведення Турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність» 
всеукраїнського рівня та в рамках проведення дослідно-експериментальної 
роботи щодо впровадження курсу «Фінансова грамотність» (накази МОН 
України від 19.07.2012 № 828 та від 15.02.2017 № 236)

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2017/2018 навчальному році 1-й (районний, міський, 
територіальних громад) та 2-й (обласний) етапи Турніру юних знавців курсу 
«Фінансова грамотність» всеукраїнського рівня (далі -  Турнір) відповідно до 
умов (додаток 1).

2. Затвердити склад оргкомітету та журі 2-го (обласного) етапу Турніру 
(додаються).
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3. Начальникам відділів освіти райдержадміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, управлінь освіти міських рад, директорам закладів 
обласного підпорядкування:

3.1 Здійснити організаційні заходи щодо проведення 1-го 
(районного, міського, територіальних громад) етапу Турніру -  
жовтень 2017 року.

3.2 Надіслати до 23 жовтня 2017 року заявку і презентаційні
матеріали (додаток 2, 3) переможців 1-го (районного, міського,
територіальних громад) етапу Турніру на електронну адресу (vpmd@i.ua) 
відділу природничо-математичних дисциплін обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.

4. Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К. Д. Ушинського (Заліський А. А.):

4.1 Здійснити організаційно-методичний супровід проведення 
2-го (обласного) етапу Турніру.

4.2 Подати матеріали переможця 2-го (обласного) етапу Турніру до 
Всеукраїнського оргкомітету до 27 жовтня 2017 року.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
Соронович О. Ю.

mailto:vpmd@i.ua
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Управління освіти і 
науки облдержадміністрації 
Л9. 0&. 2017 №

Склад оргкомітету 
обласного Турніру юних знавців курсу 

«Фінансова грамотність»

Голова оргкомітету:

Соронович Олена 
Юріївна

Заступник оргкомітету:
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Заліський Анатолій 
Андрійович

- заступник начальника Управління -  
начальник відділу загальної середньої та 
корекційної освіти

- ректор Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
імені К. Д. Ушинського, кандидат
філософських наук, доцент

Члени оргкомітету:

Дягло Наталія 
Валеріївна

Лисенко Ірина 
Василівна

Ячний Геннадій 
Миколайович

- головний спеціаліст відділу загальної
середньої та корекційної освіти Управління
освіти і науки обласної державної адміністрації

- проректор з науково-методичної роботи 
Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
імені К. Д. Ушинського, кандидат педагогічних 
наук, доцент

- завідувач відділу природничо-математичних 
дисциплін Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
імені К. Д. Ушинського
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Управління освіти і 
науки облдержадміністрації 
Л& 09 2017 № 343

Склад журі 
обласного Турніру юних знавців курсу 

«Фінансова грамотність»

Голова журі
Пронікова Ірина 
Вікторівна

Секретар журі
Пуха Юлія 
Олегівна

Члени журі:
Євтушенко Наталія 
Василівна

Смірнова Олена 
Миколаївна

Тур Анна 
Іванівна

Тройно Андрій 
Петрович

Гірчак Наталія 
Леонідівна

- старший викладач кафедри природничо- 
математичних дисциплін та методики їх 
викладання Чернігівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д. Ушинського

- методист відділу природничо-
математичних дисциплін Чернігівського 
обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського

- викладач кафедри інформатики та 
інформаційно-комунікаційних технологій в 
освіті Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського, кандидат 
педагогічних наук, доцент
- методист відділу природничо-
математичних дисциплін Чернігівського 
обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського
- методист від ділу моніторингу якості 
освіти, зовнішнього незалежного
оцінювання та атестації закладів освіти 
Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського
- учитель Вересоцької загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів Куликівської районної 
ради
-учитель загальноосвітньої спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів фізико-математичного 
профілю №12 м. Чернігова
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Додаток 1
до наказу Управління освіти і 
науки облдержадміністрації 

£ 9. 09. 2017 № 343

Умови
проведення Турніру юних знавців курсу 

«Фінансова грамотність» всеукраїнського рівня

I. Загальні положення

1.1 Обласний турнір для школярів, юних знавців курсу «Фінансова 
грамотність» всеукраїнського рівня (далі -  Турнір), проводиться 
Управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної 
адміністрації, Чернігівським обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.

1.2 Турнір проводиться на добровільних засадах.
1.3 Обласний етап Турніру проходить у заочній формі.
1.4 У Турнірі беруть участь команди учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів, які є учасниками дослідно-експериментальної роботи з 
впровадження курсу «Фінансова грамотність».

1.5 Мета турніру — виявлення обдарованої і талановитої учнівської молоді в 
рамках проведення дослідно-експериментальної роботи з впровадження 
курсу «Фінансова грамотність».

II. Мета Турніру

2.1 Метою участі в Турнірі є розвиток творчих і дослідницьких здібностей 
школярів, підвищення їх фінансової грамотності.

2.2 Завдання турніру:
формування в учнів практичних навичок і компетенцій з використання 
фінансових послуг задля підвищення власного фінансового добробуту; 
сприяння поглибленому вивченню фінансової грамотності; 
активізація творчої діяльності вчителів і підвищення рівня викладання 
фінансової грамотності.

Ш. Організація і координація Турніру

3.1 У Турнірі беруть участь команди, що складаються з 3-5 учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів, які стали переможцями 1-го 
(районного, міського, територіальних громад) етапу та подали заявку на 
участь у 2-ому (обласному) етапі Турніру юних знавців курсу 
«Фінансова грамотність».
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3.2 Кожна команда має офіційну назву. Заявлений персональний склад 
команди не може змінюватися під час проведення Турніру.

3.3 Команду очолює капітан, який є офіційним представником команди на 
весь час проведення Турніру.

3.4 Для участі у турнірі команди готують презентаційні матеріали на одне із 
запропонованих питань. Презентаційні матеріали включають візитну 
картку команди (матеріали мають форму відео не більше, ніж на 5 
хвилин) та презентацію самого питання (презентація включає не більше 
25 слайдів) з використанням можливостей аудіо,-відео-супроводу та 
дотримання вимог до створення презентації загальним звучанням до 15 
хвилин.

3.5 Суддівство проводить журі Турніру. Журі оцінює зазначені матеріали, 
частка оцінки на візитну картку складає 25% від загальної суми балів та 
визначає рейтинг команд. Максимальна кількість балів, яку може 
набрати команда*— 200 балів, із яких максимальна кількість балів за 
презентацію питання — 150 балів, за візитну картку — 50 балів.

IV. Вимоги до створення та критерії оцінювання презентаційних 
матеріалів команди-учасниці Турніру

4. Візитна картка:
- форма візитної картки -  відеоролик тривалістю до 5 хвилин;
- змістова частина: назва команди, девіз, логотип (емблема), інформація 
про регіон, навчальний заклад та учасників;
- учасники самостійно визначають жанр відеоролику (кліп, репортаж 
тощо);
-відеоролик може бути відзнятий будь-яким доступним для учасників 
засобами (відеокамера, фотоапарат, смартфон, планшет, мобільний 
телефон тощо);

4.1 Критерії оцінювання візитної картки (50 балів):
- інформативність, повнота змісту відеоролика -  25 балів;
- оригінальність, креативність подання матеріалу -  10 балів;
- якість відеоматеріалу -  10 балів;
- дотримання часових обмежень -  5 балів.

4.2 Презентація:
- презентація готується відповідно до отриманого завдання;
- матеріали надсилаються до встановленої дати оргкомітетом турніру; 
-використовується програма PowerPoint обсяг: 20-25 слайдів у вигляді 
файлу формату *.ppt *.pptx;



7

4.3 Критерії оцінювання презентації (150 балів):
- повнота розкриття теми -  35 балів;
- відповідність сучасним науковим уявленням -  15 балів;
- достовірність наданої інформації, наукова коректність змісту та фактів, 

наведених у презентації -  20 балів;
- подання інформації (системність, логічність, послідовність, 

лаконічність Та завершеність) -  20 балів;
-якість, доцільність використання та відповідність ілюстративного 

матеріалу (схеми, таблиці, діаграми, малюнки, фотознімки тощо) -  20 балів;
- дотримання правил орфографії, пунктуації, скорочень і правил 

оформлення тексту -  10 балів;
- наявність і правильність оформлення обов’язкових слайдів (титульний, 

зміст, список використаних джерел, завершальний) -  5 балів;
- наявність і зручність навігації — 5 балів;
- раціональне використання елементів дизайну (шрифтове оформлення, 

колірна гама тощо) -  5 балів;
- обґрунтованість і раціональність використання засобів мультимедіа та 

анімаційних ефектів -  5 балів;
- наявність та доцільність використання фонового звуку -  5 балів; 
-розміщення і комплектування об’єктів, єдиний стиль слайдів -  5 балів.

V. Визначення переможців обласного турніру

5.1 Результати проведення турніру оформлюються протоколами засідання 
журі, які підписують голова та секретар журі.

5.2 Конкурсні місця розподіляються на перше, друге та третє місце. 
Переможці отримують дипломи Управління освіти та науки 
Чернігівської облдержадміністрації.

5.3 Інформація про результати обласного етапу Турніру висвітлюватиметься 
на сайті Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.

5.4 Команда переможців обласного етапу турніру проходить у наступний 
етап турніру всеукраїнського рівня

VI. Апеляція

У зв’язку з експериментальним характером проведення Турніру та 
пошуком оптимального формату його проведення процедура апеляції не 
передбачається.



Додаток 2
до наказу Управління освіти і 
науки облдержадміністрації

09. 2017 № J//3

ЗАЯВКА

на участь команди закладу________________
у обласному Турнірі юних знавців курсу 

«Фінансова грамотність» - 
всеукраїнського рівня

у 2017/2018

8

№ з/п Прізвище, ім’я учня

4

Дата народження 
учня

Клас

Керівник команди: 
ПІБ _____________
- мобільний телефон:
- робочий телефон:
- електронна адреса:

Директор школи
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Додаток З
до наказу Управління освіти і 
науки облдержадміністрації

<29. 09. 2017 № 343

Список питань з підготовки презентаційних матеріалів для участі у
Турнірі юних знавців курсу 

«Фінансова грамотність» 
всеукраїнського рівня

1. Який спосіб середньострокового заощадження є найбезпечнішим в 
Україні: депозит у банку, в кредитній спілці чи у страховій компанії зі 
страхування життя?
2. Чи варто створювати пенсійні накопичення додатково до державної 
пенсії?
3. Як краще здійснювати пенсійні накопичення: у недержавному 
пенсійному фонді чи у страховій компанії зі страхування життя?
4. Які активи є найбільш перспективними для інвестування в Україні?
5. Як відновити розвиток вітчизняного фондового ринку?
6. На що потрібно звернути увагу при виборі страхової компанії?
7. Які показники діяльності банку свідчать про його надійність?
8. Чи потрібно державі здійснювати нагляд та регулювання фінансових 
посередників (банків, страхових компаній, кредитних спілок тощо)?
9. Іноземні банки в Україні -  це загроза чи додаткові переваги?
10. Як відновити та підвищити довіру населення до банківської системи 
України?
11. Яким має бути оптимальний рівень оподаткування?
12. Чи доцільно застосовувати прогресивне оподаткування в Україні?
13. Які особливості застосування прямих і непрямих податків в Україні?
14. Які види сучасних грошей впроваджено в обіг? Скільки їх повинно 
бути в обігу?
15. Чи правильно стверджувати, що інфляція є абсолютним злом, а 
дефляція винятково добром?
16. Чи доцільним є повний перехід на безготівкові розрахунки в Україні?
17. Чи набуде біткоін поширення в Україні? Які переваги та недоліки 
застосування криптовалют?
18. Режими фіксованого і плаваючого валютних курсів: переваги та 
недоліки?
19. Як цифрова економіка вплине на розвиток банківської системи?
20. Чому потрібно планувати та контролювати бюджет сім'ї?
21. Чи зможуть фінтех та блокчейн-технології замінити банки?
22. Як може змінитися ринок фінансових послуг у цифрову еру, що 
розпочалася?


