
20 березня

14.00 – 15.30 Пряма трансляція  
урочистого відкриття 
Global Money Week

Для освітян

Урочисте відкриття проводитимуть 
представники Міжнародної мережі 
фінансової освіти при Організації 
економічного співробітництва  
та розвитку (OECD/INFE) OECD  
як глобального організатора, захід 
проходитиме англійською мовою.
Трансляція відбудеться на сторінці Центру 
фінансових знань "Талан" у фейсбуці.

21 березня

13.00 – 15.00 Національний відбір 
EMQ

 
Для зареєстрованих 
учасників 

Форма для реєстрації 
до 10 березня 2023 року – 
за посиланням

European Money Quiz – це найбільше 
змагання з фінансової грамотності  
в Європі. Майже пів мільйона підлітків 
віком 13–15 років щороку змагаються  
за титул чемпіона Європи.

Переможці національного відбору,  
які посядуть перше, друге та третє місця 
в національному відборі, отримають 
грошові призи, що можуть бути витрачені 
на потреби свого класу для облаштування 
кабінету з фінансової грамотності.

Переможці будуть визначені одразу, 
команда, яка займе перше місце, буде 
представляти Україну на змаганнях  
у Брюсселі 15–16 травня.

20232023
#PlanYourMoney  #PlantYourFuture  #

Розклад інтерактивних заходів НБУ

https://www.facebook.com/talan.nbu
https://forms.gle/yrxfx9ett69KqX8G6


 22 березня

11.00 – 12.00 "Банкнота за 10 кроків"

Для дошкільнят 
та учнів початкових 
класів

Майстер-клас від головного фахівця 
управління зв’язків з громадськістю 
та фінансової обізнаності НБУ Тетяни 
Сидоренко.

Для заняття прохання завчасно 
підготувати: 

 ▪ 1 аркуш білого паперу формату А4
 ▪ 2 аркуші картону формату А4
 ▪ кольоровий папір
 ▪ ножиці
 ▪ кольорові олівці, фломастери  

або фарби
 ▪ клей
 ▪ фольгу
 ▪ зображення героя, роздруковане 

в невеликому форматі, що буде 
зображений на банкноті (можна буде 
намалювати самостійно)

Учасники дізнаються:

 ▪ з якого матеріалу виготовляють 
банкноти

 ▪ де народжуються банкноти гривні
 ▪ які захисні елементи розміщені  

на банкноті

23 березня

14.00 – 15.00 "Як та коли виник 
Національний банк
України?"

Для учнів середньої 
і старшої школи

Вебінар від начальника відділу 
"Музей грошей" НБУ Дениса Толочка.

Учасники дізнаються:

 ▪ історію становлення та розвитку 
банківської справи в Україні

 ▪ як виник центральний банк
 ▪ як з’явилася гривня
 ▪ де виготовляють українські гроші

https://zoom.us/webinar/register/WN_JbE2SsonRMmnlruKeWIEIA
https://zoom.us/webinar/register/WN_16Vrq4X9QNyCXoCmV9oVVQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_16Vrq4X9QNyCXoCmV9oVVQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_16Vrq4X9QNyCXoCmV9oVVQ


24 березня

11.00 – 12.00 "10 найпоширеніших
схем платіжного
шахрайства
у воєнний час"

Для освітян 
та студентів

Вебінар від головного експерта  
управління зв’язків з громадськістю  
та фінансової обізнаності НБУ Тетяни  
Машлаковської.

Учасники дізнаються: 

 ▪ про найпоширеніші сценарії 
шахрайства у воєнний час

 ▪ правила безпеки у кіберпросторі
 ▪ як подбати про захист свого 

банківського рахунку
 ▪ як вберегтися від фішингу
 ▪ як захисти свій гаджет та що робити  

в разі його викрадення

27 березня

15.00 – 16.00 Онлайн-школа 
для педагогів  
з фінансової  
грамотності

Для освітян та всіх  
причетних  
до викладання  
фінансової грамотності

Презентація для педагогів дистанційного 
курсу від Школи фінансової грамотності 
"Талан".

28 березня

11.00 – 12.00 "Хочу і можу. Перші 
Гроші"

Для учнів молодших  
класів 

Вебінар від головного фахівця управління 
зв’язків з громадськістю та фінансової 
обізнаності НБУ Тетяни Сидоренко.

Учасники дізнаються:

 ▪ про кишенькові гроші та види витрат
 ▪ що таке сімейний бюджет і навіщо він 

потрібен
 ▪ як ухвалювати розважливі рішення 

щодо покупок
 ▪ практичні рекомендації  

для ощадливого споживання вдома  
та у школі

https://zoom.us/webinar/register/WN_x_bM1re0RiGJBXnSuXJOMA
https://zoom.us/webinar/register/WN_x_bM1re0RiGJBXnSuXJOMA
https://zoom.us/webinar/register/WN_x_bM1re0RiGJBXnSuXJOMA
https://zoom.us/webinar/register/WN_x_bM1re0RiGJBXnSuXJOMA
https://zoom.us/webinar/register/WN_Q2kL7sk-S6yNN258FhJoXg
https://zoom.us/webinar/register/WN_jMtajbXUSgSMb-M6Z3I_4Q
https://zoom.us/webinar/register/WN_jMtajbXUSgSMb-M6Z3I_4Q


29 березня

13.00 – 14.00 "Сучасні технології, 
цифровізація та чат 
GPT у сфері фінансових 
послуг"

Для студентів 
(усіх факультетів)

Вебінар від головного експерта 
управління зв’язків з громадськістю та 
фінансової обізнаності НБУ Вікторії Ролік.

Учасники дізнаються: 

 ▪ про четверту технологічну революцію  
в історії людства і чому вона торкнеться 
кожного

 ▪ як комп’ютерні алгоритми змінюють 
життя

 ▪ що таке відкритий банкінг
 ▪ чи замінить штучний інтелект людину

30 березня

14.00 – 15.00 "Гроші як засіб 
комунікації"

Для учнів середньої 
та старшої школи

Вебінар від старшого зберігача фондів 
"Музею грошей" НБУ Андрія Бойко-
Гагаріна.

Учасники дізнаються: 

 ▪ про комунікаційну функцію грошей 
 ▪ як гроші відігравали функцію обміну 

інформацією між владою  
та населенням

 ▪ як Марк Брут нагадував римлянам про 
вбивство Юлія Цезаря

 ▪ чому великий князь Володимир 
зображав на своїх монетах Євангеліє?

31 березня

12.00 – 12.45 Kahoot! Вечірка 
з фінансової 
грамотності  
для школярів

Для учнів середніх 
класів

Інтерактивні інтелектуальні ігри на тему 
фінансової обізнаності. 

Переможці отримають безстрокові 
електронні сертифікати на індивідуальне 
відвідування "Музею грошей" НБУ.

15.00 – 15.45 Kahoot! Вечірка 
з фінансової  
грамотності 

Для учнів старших  
класів

Інтерактивні інтелектуальні ігри на тему 
фінансової обізнаності. 

Переможці отримають безстрокові 
електронні сертифікати на індивідуальне 
відвідування "Музею грошей" НБУ.

https://zoom.us/webinar/register/WN_NFCAMr9qQYq269RdweoA5w
https://zoom.us/webinar/register/WN_NFCAMr9qQYq269RdweoA5w
https://zoom.us/webinar/register/WN_NFCAMr9qQYq269RdweoA5w
https://zoom.us/webinar/register/WN_NFCAMr9qQYq269RdweoA5w
https://zoom.us/webinar/register/WN_KIyyS09sS5CBJSVWmgxFEg
https://zoom.us/webinar/register/WN_KIyyS09sS5CBJSVWmgxFEg
https://zoom.us/webinar/register/WN_3RcpT_LBTcKNXiywzz4K2g
https://zoom.us/webinar/register/WN_3RcpT_LBTcKNXiywzz4K2g
https://zoom.us/webinar/register/WN_3RcpT_LBTcKNXiywzz4K2g
https://zoom.us/webinar/register/WN_3RcpT_LBTcKNXiywzz4K2g
https://zoom.us/webinar/register/WN_O_OfgbWCR2qz_WRNAy21qA
https://zoom.us/webinar/register/WN_O_OfgbWCR2qz_WRNAy21qA
https://zoom.us/webinar/register/WN_O_OfgbWCR2qz_WRNAy21qA


Як зареєструватися?

Щоб зареєструватися на заходи, клацайте на назву заходу  
в програмі. Також зареєструватися на захід можна, скориставшись 
календарем на сайті Центру фінансових знань "Талан".

У разі виникнення технічних труднощів під час реєстрації на заходи 
надсилайте запит на електронну пошту talan@bank.gov.ua.

https://talan.bank.gov.ua/
mailto:talan%40bank.gov.ua.?subject=

