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Опис дисципліни
Дисципліна «Методика викладання фінансової грамотності» спрямована на
формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навиків щодо
ефективного управління особистими фінансами і підвищення рівня фінансової грамотності, а
також оволодіння сучасними підходами до викладання фінансової грамотності в освітніх
закладах України. Дисципліна орієнтує на пошук новітніх методик та інструментарію
викладання фінансової грамотності у закладах освіти.
Структура курсу
Години
(лек./сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

2/2

1. Моніторинг рівня отримання навиків з проведення Тести, питання
фінансової грамотності моніторингу
рівня
фінансової
населення
та
його грамотності населення та його оцінки у
оцінка в Україні
контексті вітчизняного і зарубіжного
досвіду

2/2

2. Оцінка впливу
психології грошей на
формування добробуту
населення

ознайомлення
з
психологічними Тести,
аспектами сприйняття (несприйняття) Кейси
грошей сучасним суспільством та
векторами
впливу
грошей
на
формування добробуту населення

4/4

3. Формування

ознайомлення

зі

специфікою Тести,

сімейного бюджету і
планування особистих
фінансів

особистого фінансового планування, кейси
отримання
навиків
зі
складання
особистого бюджету.

2/ 2

4. Податки і податкова
культура

ознайомлення із сутністю, необхідністю Задачі, кейси
та
видами
податків,
вивчення
особливостей системи оподаткування
громадян та податкової культури в
Україні.

4/4

5. Заощадження та
інвестиційна діяльність
домогосподарств

ознайомлення з можливостями участі Тести,
громадян в інвестиційному процесі, задачі
оволодіння специфікою застосування
основних фінансових інструментів,
набуття навиків щодо формування
особистого інвестиційного портфеля.

2/2

6. Страхування як вид вивчення
сутності,
переваг
та Тести, питання
фінансової послуги
особливостей страхування як різновиду
фінансової послуги, ознайомлення з
основними видами страхування та
специфікою їх здійснення.

2/2

7. Пенсія та пенсійне
забезпечення громадян

ознайомлення зі структурою системи Тести, кейси
пенсійного
забезпечення,
умовами
отримання та видами пенсійних виплат,
розширення
уявлення
щодо
можливостей приватної участі у
пенсійному забезпеченні.

4/4

8. Аналіз фінансової
поведінки населення у
контексті підвищення
рівня
фінансової
грамотності

отримання знань щодо сутності, видів Тести, питання
та моделей фінансової поведінки
домогосподарств, формування вміння
аналізувати
особисту
фінансову
поведінку та визначати напрями її
активізації

4/4

9.Фінансове
ознайомлення із сутністю та методами Тести, питання
шахрайство і особиста протидії
фінансовому
шахрайству,
фінансова
безпека формування вміння визначати загрози
громадян
особистій фінансовій безпеці

4/ 4

10.
Викладання отримання
теоретичних
знань
і
фінансової грамотності практичних
навиків педагогічної
майстерності у контексті пошуку Тести,
новітніх методик та інструментарію презентація
викладання фінансової грамотності у
закладах освіти.
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання
модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на
наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не
більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із
використанням мобільних девайсів).
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба,
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із
керівником курсу.
Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Опитування під час занять

10

Модуль 1 (теми 1-5)

20

Модуль 2 (теми 6-10)

20

Індивідуальна робота

10

Екзамен (теми 1-10) – тести, завдання, кейси

40

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

ECTS

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

