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Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників
для роботи у закладах освіти
(освітня програма дистанційного курсу)
Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної державної
освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.

1. Найменування: «Основи фінансової грамотності».
2. Напрям: формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених
частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту".
3. Форма підвищення кваліфікації: дистанційна. Онлайн-навчання відбувається на сайті
https://vseosvita.ua/.
4. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Автор(ка) - Довгань Андрій Іванович, завідувач кафедри природничо-математичної освіти КНЗ КОР
«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат географічних наук,
доцент.
Часнікова Олена Володимирівна, старша наукова співробітниця Інституту педагогіки НАПН України,
кандидатка педагогічних наук.
5. Цільова аудиторія: курс призначений для усіх тих, хто є учасником фінансових відносин і прагне
бути обізнаним споживачем, виваженим інвестором і приймати участь у накопиченні та розпорядженні
публічними фінансами. Учителі шкіл отримають змогу докладно ознайомитись із навчальними
матеріалами шкільного курсу «Фінансова грамотність», з тим, щоби застосовувати їх у своїй педагогічній
діяльності.
6. Мета програми: навчити людину правильно розпоряджатися власними фінансами, захищатися від
ризиків, приймати зважені інвестиційні рішення, аналізувати сферу публічних фінансів.
7. Зміст програми:
Курс «Фінансова грамотність» з'явився у старших класах шкіл України у 2012 році. У 2014-2015 роках,
завдяки підтримці МОН України, міжнародного проекту FINREP-ІІ та Університету банківської справи,
були розроблені навчальні матеріали для учнів початкової та основної школи. 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.
8. Обсяг (тривалість) навчання: 72 години/2 кредити Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: ознайомлення з сучасними фінансовими продуктами та послугами; розвиток навичок
вибору та користування фінансовими продуктами та послугами; ознайомлення зі способами пошуку
достовірної фінансової інформації; пошук та оцінка способів індивідуального та колективного
інвестування; зацікавлення сферою публічних фінансів; підтримка інтересу до вивчення предметів
економічного спрямування;
фахові: 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.
* Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019
року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і Типової
освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
працівників відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 15.10.2018 р. № 36)

