
Бібліотека матеріалів 
до Різдвяного 

адвент-календаря

Міжпредметна інтеграція: 

 ★ Фінансова грамотність, 
 ★ Основи підприємництва, 
 ★ Математика, 
 ★ Історія України, 
 ★ Трудове навчання, 
 ★ Малювання, 
 ★ Образотворче мистецтво, 
 ★ а також для класної години.



Назва Опис
АДВЕНТ-КАЛЕНДАР 2022

Різдвяний адвент-календар Онлайн-календар для учнів 
5-11 класів до уроку з фінансової
грамотності

ВІДЕО

"Заощаджуй з легкістю" Серія з чотирьох тематичних відео 
з експертами НБУ

"Мрій і досягай. Про фінансові цілі"

"Фінансові секрети новорічних  
подарунків"

"Кібербезпека під час новорічних 
свят"

Чим займається Національний банк 
України

Освітній відеоролик

Наша гривня

Плейлист Українська гривня

ТОП-5 експонатів Музею грошей НБУ

Фінансовий сенсей Освітній серіал з фінансової 
грамотності

Вміння управляти особистими 
фінансами – запорука фінансової свободи 
та незалежності молодої людини. Під час 
курсу блогер разом зі слухачами 
експериментує, ділиться досвідом 
і дізнається нове про фінанси.

Фінансовий сенсей розглядає реальні 
важливі життєві ситуації: як планувати 
бюджет та заощаджувати, відкласти кошти 
та накопичити на омріяну річ, 
як користуватись кредитним лімітом 
і не сплачувати відсотки, як вберегти свої 
кошти від кібершахраїв і управляти своїми 
грошима онлайн у будь-якому куточку світу 
та ще багато цікавих банківських інсайтів.

https://calendar.myadvent.net/?id=xkegsz7mlugmwcg8jl7wv2zvdxz1b57i
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DU6fj8d1kYg0
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaczF9aeg368
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ddy4vy-Y2vJ8
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ddy4vy-Y2vJ8
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Df88KgfuwwFk
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Df88KgfuwwFk
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXH9PsXbcaDw
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXH9PsXbcaDw
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ds86TDsh2RLk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNPT0MUngKeviDjFNfIfnHrHllx1pYPUe
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dc3GV2WmrCI0
https://osvita.diia.gov.ua/courses/finansovyy-sensey


МАЙСТЕР-КЛАСИ

Майстер-клас Новорічне печиво 
для батьків з дітьми, учнів середньої 
та старшої школи та вчителів

Інтегроване заняття з основ 
домогосподарства
та підприємництва. 

Мета заняття: підготувати учнів 
до ведення домогосподарства
та допомогти отримувати
додатковий дохід від власноруч 
виготовленої продукції на прикладі 
домашньої випічки.

Фінансовий календар Вправа, яка допоможе школяру 
скласти план заощаджень 
для досягнення своєї мрії

РОЗМАЛЬОВКИ

Вітальна листівка-розмальовка 
з Новим Роком та Різдвом

Допоможе привітати близьких 
та друзів 

Розмальовка будівля НБУ взимку Познайомить школярів із будівлею 
НБУ

НАВЧАЛЬНІ ІГРИ

Тематичний кросворд з фінансової 
грамотності

Онлайн-кросворд дасть змогу 
перевірити свої знання з фінансової 
грамотності та закріпити пройдений 
матеріал з теми

Онлайн-пазл 
"Різдвяні монети і Свинка 
скарбничка" на 72 деталі

Онлайн-пазл – це ефективний спосіб 
навчити дітей корисним навичкам, 
таким як зосередженість 
та розпізнавання фігур, а також є 
цікавою розвагою для всієї сім’ї. 
Батьки можуть скласти пазл 
на своєму електронному пристрої 
разом з дитиною.

https://talan.bank.gov.ua/uploads/navchalni_materialy/%D0%9C%D0%9A_%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE %D0%B7 %D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC.pdf
https://talan.bank.gov.ua/uploads/files/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80.pdf
https://talan.bank.gov.ua/uploads/files/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_2_cn (002).pdf
https://talan.bank.gov.ua/uploads/files/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%91%D0%A3.pdf
https://crosswordlabs.com/view/2022-11-22-130
https://www.jigsawexplorer.com/online-jigsaw-puzzle-player.html?url=aHR0cHM6Ly90YWxhbi5iYW5rLmdvdi51YS91cGxvYWRzL2ZpbGVzLyVEMCU5RiVEMCVCMCVEMCVCNyVEMCVCQiUyMCVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCRiVEMSU5NiVEMSU4Ri5qcGc~&nop=72


ВІКТОРИНИ KAHOOT

Kahoot до відео про гривню Фінансова вікторина kahoot 
з 10 запитань допоможе  
закріпити й перевірити  
пройдений матеріал з теми

Kahoot до серіалу Фінансовий сенсей

Kahoot до відео з експертами

https://kahoot.it/challenge/ed867bd1-7658-4572-bf9b-c859eb2d08ef_1670486878970
https://kahoot.it/challenge/ed867bd1-7658-4572-bf9b-c859eb2d08ef_1669038429542
https://kahoot.it/challenge/ed867bd1-7658-4572-bf9b-c859eb2d08ef_1671033178905

