
У Черкаській області відбудеться ІV Регіональний турнір з фінансової 

грамотності, який пройде у онлайн форматі під егідою Управління освіти і науки 

Черкаської обласної державної адміністрації. Організаторами турніру виступають 

Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи і 

КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

працівників Черкаської обласної ради» за підтримки Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, Асоціації українських банків, Консалтингового 

агентства  Ukrainian Business Support, АТ «Ощадбанк», АТ «ПУМБ», 

АТ «Райффайзен Банк». 

Турнір є відкритим для школярів 10-11 класів і учнівських об’єднань, 

загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, студентів передвищої та 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

Мета турніру полягає у створенні сприятливих умов для реалізації та 

розвитку творчих і дослідницьких здібностей школярів і студентів у підвищенні 

фінансової грамотності і забезпеченні фінансової освіти, формуванні фінансової 

культури і фінансової поведінки молоді. 

До участі в турнірі запрошуються команди з 3 учасників, роботу яких 

координує тренер.  

Реєстрація команди 

проводиться до 19.11.2021р. за 

покликанням https://bit.ly/31GH17d 

або через QR-код 

 

 

 

IV Регіональний турнір проводиться у два етапи. 

 

І відбірковий етап (дистанційний) – подати підготовлену роботу команди 

(презентацію) за покликанням https://bit.ly/3EZJYyd до 01.12.2021р. із 

висвітленням двох питань: 

1.Підприємництво – власна справа, власні сили, власний результат? 

2.Врахування ризиків та формування власної обачливої фінансової 

поведінки. 

 

ІІ фінальний етап (дистанційний з підсумком у онлайн форматі) – виконати кейс 

та презентувати результат 18.12.2021р. 

Оцінка команд проводиться за чотирма критеріями: 

- базові знання і розуміння тематики; 

- володіння сучасними тенденціями та підходами; 

- змістовність, логічність та доступність презентації; 

- злагодженість командної роботи 

  

https://www.facebook.com/ubsfgp/
https://bit.ly/31GH17d
https://bit.ly/3EZJYyd


Важливі дати турніру 

19 листопада 2021 Останній день реєстрації команд 

20 листопада 2021 
Настановча сесія для зареєстрованих учасників, 
запрошення буде надіслано на е-mail 

01 грудня 2021 Останній день подання робіт (презентацій) – І етап 

05 грудня 2021 Оголошення результатів відбору команд-фіналістів  

06 грудня 2021 Оголошення кейсу командам-фіналістам 

17 грудня 2021 Останній день подання робіт (презентацій) – ІІ етап 

18 грудня 2021 Презентація результатів кейсу – Фінал 

 

Контактний телефон: 

+38(093)-905-14-18 – Харченко Анатолій Миколайович 
 

 

 

БАЖАЄМО УСПІХІВ УСІМ УЧАСНИКАМ 

ІV РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРНІРУ З ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ !!! 


