ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО КОНКУРСУ НА КРАЩЕ ЗАНЯТТЯ
«ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ»
I. Загальні правила
1.1. Це Положення (далі «Положення») визначає порядок
організації та проведення Всеукраїнського конкурсу на краще заняття
на тему «фінансова грамотність» (далі - «Конкурс»).
1.2. Краще заняття включає методичні розробки заняття (конспект
заняття, допоміжні матеріали, в тому числі ігри, відео, презентацію та
роздаткові матеріали), викладачами університетів.
1.3. Організатор Конкурсу – громадська організація Центр
«Розвиток КСВ». Партнерами Конкурсу є компанії, партнери проекту
«Фінансова грамотність для студентів неекономічних спеціальностей»:
Райффайзен Банк Аваль, Альфа Страхування, Кредобанк, МетЛайф, EY і
Amway.
1.4. Конкурс проводиться з метою освіти, підвищення інтересу
молоді до теми фінансової грамотності та поліпшення фінансових знань
студентів.
1.5. Основними завданнями Конкурсу є:
• залучення молоді до поглибленого вивчення теми фінансової
грамотності;
• отримання практичних навичок студентами в фінансовій сфері;
• зміна моделі викладання фінансової грамотності.
1.6. Конкурс проводиться на добровільних засадах, є відкритим і
безкоштовним для викладачів усіх спеціальностей вищих навчальних
закладів України.
1.7. Правила Конкурсу набувають чинності з моменту їх публікації
на сайті csr-ukraine.org. Контактна особа Організатора: Тарас Деркач,
td@csr-ukraine.org, (044) 292 02 48.
II. Учасники конкурсу
2.1. У Конкурсі можуть брати участь викладачі всіх спеціальностей
усіх ВНЗ України (далі по тексту - «Учасник(и)»). У конкурсі можуть
брати участь як індивідуальні, так і командні роботи.
2.2. Кожен індивідуальний Учасник або команда мають право
подати на конкурс лише одну роботу.
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IІI. Порядок і терміни проведення Конкурсу
3.1. Конкурс проходить у два етапи:
• I етап - інформування учасників: прийом заявок і робіт для участі
в Конкурсі з 20 березня до 20 травня 2018 року.
року.

• II етап - оцінка журі та нагородження переможців: 15 червня 2018

3.2. Для участі в Конкурсі Учаснику або команді необхідно з 20
березня до 20 травня 2018 року надіслати на електронну адресу
Організатора: td@csr-ukraine.org заявку, яка містить наступні
документи:
• заповнена анкета (форма додається);
• творча робота-заняття (конспект лекцій, відео, презентація,
роздаткові матеріали тощо)
3.3. Максимальна тривалість творчої роботи (заняття), презентації
та роздаткові матеріалів - 10-15 сторінок для заняття довжиною 90
хвилин.
3.3. Відповідно до п.1. ч.1. ст.11 Закону України «Про захист
персональних даних» учасники надають Організатору повне право на
використання персональних даних з метою ефективної реалізації
Конкурсу. Учасники Конкурсу підтверджують свою згоду про включення
персональних даних до бази учасників Конкурсу, дані якої організатори
можуть зберігати, використовувати, компілювати і видаляти.
3.4. Методичні матеріали подаються у формі документа або
відеоролика на одну з восьми запропонованих тем фінансової
грамотності:
1. «Фінансове планування життя»;
2. «Планування великих подій»;
3. «Планування великих покупок»;
4. «Розумні покупки»;
5. «Пасивні джерела доходу»;
6. «Як захистити себе від фінансових махінацій»;
7. «Відкриття власної справи»;
8. Власна тема Учасника / команди.
3.5. Надіслані роботи будуть відібрані Організатором
відповідність з цим Положенням і надані членам Журі на оцінку.
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3.6. Журі Конкурсу складають представники компаній-учасників
Партнерів: Райффайзен Банк Аваль, Альфа Страхування, Кредобанк,
МетЛайф, EY і Amway (один представник від компанії).
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3.7. За результатами голосування 15 кращих робіт будуть відібрані
для участі в якості спікерів на Конференції «Фінансова грамотність у
ВНЗ: з чого починати». П'ятнадцять фіналістів будуть повідомлені і
запрошені на фінальний захід до Києва через електронну пошту на
вказану в заявці Учасника / команди адресу, а також публікацію
повідомлення 31 травня на сайті Організатора csr-ukraine.org.
Організатор не компенсує Учасникам транспортні витрати.
3.8. 15 червня 2018 року п'ятнадцять відібраних Учасників, як
зазначено вище, будуть запрошені виступити на Конференції
«Фінансова грамотність у ВНЗ: з чого починати» і представити свої
роботи на оцінку учасникам конференції.
3.9. Учасники конференції оберуть три кращі заняття-переможці.
Три заняття-переможці, а також п'ять додаткових занять на різні теми,
які отримали найвищі бали, будуть записані із зазначенням авторства
для передачі знань іншим викладачам. Теми занять-восьми фіналістів
повинні бути різні.
IV. Вимоги до робіт і критерії їх оцінювання
4.1. Надіслані роботи вважаються роботами, тих учасників, що їх
надіслали, а останні - вважаються авторами робіт, відповідно до
презумпції авторства.
4.2. Методичні матеріали повинні бути представлені в форматі
Word (.doc, .docx) до 10-15 сторінок. Методичні матеріали мають
включати конспект занять, а також за необхідності допоміжні
матеріали: ігри, таблиці, відео, презентації та роздаткові матеріали.
4.3. Роботи, що не відповідають тематиці Конкурсу або оформлені з
порушенням цих вимог, а також подані після встановленого терміну, до
участі в Конкурсі не допускаються.
4.4. Роботи оцінюються за наступними критеріями:
• відповідність роботи обраній темі;
• творчий підхід, оригінальність і креативність роботи;
• послідовність, логічність викладених думок;
• методика викладання;
• отримані знання як результат занять.
4.5. Учасники несуть персональну відповідальність за дотримання
авторських прав, інших прав третіх осіб, а також за дотримання вимог
чинного законодавства України під час зйомки і демонстрації своїх
творчих робіт.
4.6. Учасники погоджуються, що Організатор має право в
подальшому використовувати творчі роботи, надіслані на Конкурс в
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своїх статутних і освітніх цілях. Виплата призу, передбаченого цим
Положенням, вважається також оплатою за надання такого права.
4.7. Роботи, які не відповідають вимогам Конкурсу, не беруть
участь в оцінці членів журі. Організатори будуть вважати роботи такими
у відповідності до наступних критеріїв Конкурсу:
1) заявка не оформлена належним чином і відсутні всі необхідні
документи (див. Анкету)
2) робота не відповідає умовам Конкурсу
3) заявка представлена після закінчення терміну подачі
4) робота містить дискримінаційні моменти і ненормативну
лексику, порушує Законодавство України.
5) робота не є оригінальною (плагіат).
V. Оцінка та нагородження переможців Конкурсу:
5.1. Фіналісти конкурсу будуть запрошені на Конференцію
«Фінансова грамотність у ВНЗ: з чого починати» 15 червня 2018 року, де
презентуватимуть свої роботи учасникам Конференції. Повідомлення
про результати відбору та запрошення на Конференцію учасники
отримають через електронного листа на вказану в заявці Учасника
адресу.
5.2. На фінальному заході Учасники презентують свої роботи, які
оцінюють учасники Конференції. Кожен з членів журі присвоює кожній з
робіт бали від 1 до 10 (чим більше бал, тим вище оцінка). За
результатами оцінок журі, а також з урахуванням балів (від 1 до 10),
отриманих за результатами голосування на Конференції, будуть
відібрані три переможці та додатково п’ять робіт фіналістів, які
отримають можливість зйомки занять.
5.3. Три переможці конкурсу (команда або індивідуальний
Учасник), які отримали найбільшу кількість балів і надали роботи на
різні теми, отримують Призи в розмірі 5000 грн* (*сума вказана після
сплати податків і зборів) і можливість записати свої заняття.
5.5. На Конференції Організатор вручає Переможцям сертифікат з
номінальною вартістю призу. Переможець, якщо це індивідуальний
учасник, повинен надати ксерокопію свого паспорта, ідентифікаційного
коду і банківські реквізити для перерахування грошей. У разі участі
команди, Учасники повинні самі вибрати одного представника команди,
на чиї банківські реквізити буде перерахована сума призу. Організатор
зобов'язується перерахувати гроші на надані реквізити протягом трьох
банківських днів, в разі надання всіх документів. Учасники несуть
відповідальність за правильність надання банківських реквізитів.
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5.6. Призи обміну та поверненню, а також заміні не підлягають.
5.7. Всі фіналісти отримують сертифікати участі. Три переможці і
п'ять додаткових фіналістів отримують право на відеозапис заняття в
студії в Києві і поширення онлайн із зазначенням авторства.
VI. Додаткові умови Положення
6.1. Всі спори, що виникають в рамках проведення Конкурсу
відповідно до цього Положення, вирішуються шляхом переговорів між
Організатором і Учасниками.
6.2. Організатори залишають за собою право вносити зміни у
правила в разі виникнення необхідності. При прийнятті змін
організатори будуть керуватися принципами етичності, законності та
рівності для всіх учасників. Організатори зобов'язані повідомити всіх
учасників про зміни протягом трьох днів через електронного листа на
вказану в заявці Учасника адресу і публікацію повідомлення на сайті
Організатора www.csr-ukraine.org.
6.3. Положення про конкурс вступає в силу з моменту його
опублікування на сайті www.csr-ukraine.org.
6.4. Положення складено українською мовою.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРСУ НА КРАЩЕ ЗАНЯТТЯ «ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ»
АНКЕТА НА УЧАСТЬ
1. Тема заняття:
 «Фінансове планування життя»;
 «Планування великих подій»;
 «Планування великих покупок»;
 «Розумні покупки»;
 «Пасивні джерела доходу»;
 «Як захистити себе від фінансових махінацій»;
 «Відкриття власної справи»;
 Власна тема Учасника / команди.
2. Інформація про автора:
 Робота подається командою
 Робота подається одним учасником
3. Заповніть наведену нижче форму на кожного учасника*
Прізвище, ім’я, по батькові
Число, місяць, рік
народження
Викладач (вкажіть предмет)
Найменування навчального
закладу
Місце проживання учасника
Контактний телефон
(мобільний)
е-mail
* Передаючи свої персональні дані для реєстрації в цьому конкурсі, я надаю згоду як
суб'єкт персональних даних на їх обробку організаторами.
Перевірте, Вашу заявку:
 заповнена анкета від учасника / команди
 підготовлене заняття (конспект та додаткові)
Надсилайте весь комплект документів із зазначенням теми «Конкурс «Фінансова
грамотність»:
Тарас Деркач, Центр «Розвиток КСВ», (044) 292 02 48, td@csr-ukraine.org
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