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Навчально-
методичне 
забезпечення (зміст) 
програми 
дистанційного 
курсу 

Сьогодні фінансова грамотність – одна із ключових компетентностей Нової 
української школи,  які закладено в законі «Про освіту»;  для змісту навчання усіх 
шкільних предметів є актуальним реалізація наскрізної лінії «Підприємливість та 
фінансова грамотність». 

Цей курс допоможе вам отримати прикладні знання із фінансової сфери, стати 
консультантами у власних родинах, допомогти потім іншим людям. Також цей курс має 
стати путівником за матеріалами шкільного курсу «Фінансова грамотність», з тим, щоби 
навіть після завершення навчання, продовжувати розвиватись у цій сфері і отримати 
можливість стати викладачем курсу. Учителі шкіл отримають змогу докладно 
ознайомитись із навчальними матеріалами шкільного курсу «Фінансова грамотність», з 
тим, щоби застосовувати їх у своїй педагогічній діяльності. 

Обсяг програми  Тривалість дистанційного модуля складає 60 академічних годин, що дорівнює 2 
кредиту ЄКТС. 

Рівень програми Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти 
Форма і місце 
проведення 
навчання за 
програмою  

Навчальні заняття за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – засобами 
лекційного викладу матеріалу, практичних занять і тестів. 
Програма курсу реалізується через дистанційний етап на платформі https://vseosvita.ua. 
Навчання може відбуватись з будь-якого пристрою (гаджету) у зручний для слухача час.  

Цільова аудиторія Цільовою аудиторією програми дистанційного курсу є педагогічні працівники закладів 
загальної середньої освіти, закладів дошкільної та позашкільної освіти. 

Система 
оцінювання 

Результати навчання за програмою дистанційного курсу оцінюються як зараховано/не 
зараховано через виконання тестування. Отримання сертифікату за успішне 
проходження програми дистанційного курсу. 

Програмні результати навчання 
- характеризувати економіку сім'ї; аналізувати структуру сімейного бюджету; 
- формулювати фінансові цілі, попередньо оцінювати їх досяжність; 
- грамотно поводитися з грошима в повсякденному житті; 
- знаходити та аналізувати інформацію правового характеру щодо особистої фінансової безпеки; 
- орієнтуватися у питаннях діяльності основних елементів банківської системи; 
- розрізняти види кредитів і сферу їх використання; 
- вміти розраховувати процентні ставки за кредитом; 
- виявляти ознаки шахрайства на фінансовому ринку; 
- застосовувати теоретичні знання з фінансової грамотності для практичної діяльності і повсякденному життя; 
- використовувати набуті знання для прийняття інвестиційних рішень; 
- застосовувати отримані теоретичні і практичні знання у життєвих ситуаціях та у педагогічній практиці; 
- застосовувати отримані теоретичні і практичні знання для оцінки економічної політики громади, регіону, 
країни; 
- розробляти і реалізовувати завдання міждисциплінарної спрямованість на основі отриманих знань з 
фінансової грамотності. 

 


