
Про European Money Quiz 

European Money Quiz (Європейська грошова 
вікторина) – це найбільше змагання Європи  
з фінансової грамотності серед підлітків  
віком 13–15 років. 

Започаткована у 2017 році національними 
банківськими асоціаціями Європи в координації з Європейською 
банківською федерацією як ініціатива з просування фінансової освіти, 
European Money Quiz традиційно щорічно відбувається в понад  
30 країнах під час Європейського тижня грошей у березні. 

В Україні European Money Quiz вперше проходить у межах Global 
Money Week 2023 за сприяння Європейської банківської асоціації,  
ї ї учасників, Національного банку України та Незалежної асоціації 
банків України (далі – Організатори).  

Змагання проходять у два етапи:
національний відбір, під час якого визначаються фіналісти  
від кожної країни. В Україні національний відбір 
відбудеться 21 березня 2023 року; 

європейський чемпіонат між усіма країнами- 
учасницями, де змагатимуться переможці  
національного відбору, відбудеться  
15-16 травня 2023  року в Брюсселі. Переможці 
європейського фіналу отримають грошову винагороду!

European Money Quiz?
Інструкції для вчителів



У змаганнях можуть взяти участь учні віком 13–15 років. 

Дата народження учасників у змаганнях 2023 року має бути – 
після 15 травня 2007 року.

У змаганнях мають право брати участь всі учні, незалежно  
від предметів, які вони вивчають.

В Україні в національному відборі беруть участь команди  
з двох учнів. 

Переможці національного відбору, які посядуть перше, друге та третє 
місця в національному відборі отримають грошові призи, які можуть 
бути витрачені на потреби свого класу з облаштування кабінету  
з фінансової грамотності. Усі учасники отримають електронні сертифікати 
учасника національного відбору European Money Quiz 2023.

Національний відбір відбудеться в прямому ефірі в дистанційному 
форматі на платформі ZOOM за допомогою сервісу Kahoot 21 березня 
2023 року.

Команда, яка займе перше місце під час національного відбору, 
представлятиме Україну на змаганнях у Брюсселі  
(15-16 травня 2023 року). 

Учасники з України відповідатимуть у Брюсселі на питання 
українською мовою.

Участь у змаганнях



Роль вчителів
Що потрібно зробити вчителю?

Вчителі відіграють основну роль у конкурсі European Money Quiz.

Їхнє головне завдання – координувати участь учнів свого класу та бути 
контактною особою для національного координатора вікторини.

Як підготувати учнів?
Підготуватися до конкурсу European Money Quiz та потренуватися 
відповідати на запитання можна за посиланнями:

Підготовка 1.

Підготовка 2. 

Підготовка 3.

Підготовка 4.

Підготовка 5. 

Вебсайт "Талан", де буде оновлюватися вся інформація  
та матеріали, пов’язані з конкурсом.

Офіційні практичні тести англійською та іншими європейськими 
мовами, які ви можете використовувати, щоб допомогти учням 
підготуватися.

Навчальна мета
Зважаючи на різноманітність навчальних програм з фінансової освіти 
в Європі, навчальні цілі Європейської грошової вікторини розроблені 
відповідно до рекомендацій OECD INFE щодо фінансової освіти. 

https://kahoot.it/challenge/009047699
https://kahoot.it/challenge/009367997
https://kahoot.it/challenge/002186049
https://kahoot.it/challenge/001223457
https://kahoot.it/challenge/003682093
https://talan.bank.gov.ua/
https://www.ebf.eu/europeanmoneyquiz/practice/


Три кроки

Реєстрація

Готуйтеся до національних відборів!  
Заповнюйте реєстраційну форму  
до 10 березня 2023 року.

Вчителям рекомендується потренуватися з дітьми проходити 
опитування шляхом тренувань в онлайн-форматі, разом у класі  
чи виконання домашніх завдань. 

"Кахути" для тренувань доступні у розділі Як підготувати учнів.

Після проходження реєстрації представники Організаторів зв’яжуться 
з зареєстрованими учасниками, щоб надати більше інформації  
про національний відбір. Також інформація буде опублікована  
на вебсайті Центру фінансових знань "Талан" і в соціальних 
мережах. Попередня реєстрація є обов’язковою умовою для участі 
в національному відборі. Вчителі проводять реєстрацію учнів, 
здійснюють усі організаційні заходи щодо їх участі у змаганнях  
та гарантують дотримання правил та умов змагання.

Національний відбір

Національний відбір відбудеться у прямому ефірі в дистанційному 
форматі на платформі ZOOM за допомогою сервісу Kahoot  
21 березня 2023 року.
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Роль вчителів
Як позмагатись за титул чемпіона  

Європи?
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https://forms.gle/PTW2YiAyaavw3FQA7


Учасники відповідатимуть на питання в командах по два учні. 
Переможцем національного відбору стане команда-учасниця,  
яка дасть найбільшу кількість правильних відповідей на запитання  
за найкоротший проміжок часу, визначена за допомогою сервісу 
Kahoot. Команди-переможці будуть оголошені одразу  
по завершенню змагань.

Переможці національного відбору, які посядуть перше, друге та третє 
місця в національному відборі отримають грошові призи, які можуть 
бути витрачені на потреби свого класу з облаштування кабінету  
з фінансової грамотності. Усі учасники отримають електронні 
сертифікати учасника національного відбору European Money  
Quiz 2023.

Європейський фінал 

Представники Організаторів зв’яжуться зі своїми національними 
переможцями для участі в європейському фіналі 15-16 травня  
2023 року та узгодять практичні деталі поїздки до Брюсселя. 

Витрати на переїзд за кордон для переможців із супроводом 
несуть Організатори. 

Учасники беруть участь у фіналі в командах по два учні  
з кожної країни, відповіді надають своєю національною мовою  
на платформі Kahoot!. 

Переможцем європейського фіналу стане команда-учасниця,  
яка дасть найбільшу кількість правильних відповідей на запитання 
за найкоротший проміжок часу, визначена за допомогою платформи 
Kahoot!. Команда-переможець буде оголошена одразу по завершенню 
змагань. Переможці отримають приз, а також ця подія широко 
висвітлюватиметься в ЗМІ, онлайн-виданнях та в соціальних мережах.
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Правила та умови

Обробка даних і конфіденційність

1. Під час реєстрації на національному відборі та європейському фіналі 
учасників просять надати інформацію про свою школу та контактні 
дані вчителя, який представляє клас. 

2. Вводячи свої дані, учні та викладачі-учасники погоджуються на 
публікацію назви команди-переможця та ї ї членів на вебсайтах 
Організаторів, а також у рекламних матеріалах.

3. Організатори зберігають за собою право фотографувати та записувати 
на відео свої конференції та всіх ї ї учасників, а також використовувати 
ці фотографії та відео в будь-якій внутрішній і зовнішній комунікаціях, 
включаючи, але не обмежуючись, вебсайтом та мобільною програмою, 
сторінками в соціальних мережах, газеті, програмі конференцій, 
інформаційних бюлетенях, публікаціях та річних звітах. Беручи участь  
у вікторині European Money Quiz, учасники однозначно погоджуються  
на використання свого зображення. Організатори можуть використовувати 
фотографії та відео як рекламний матеріал без будь-якої компенсації 
на необмежений час. Отже, національні переможці погоджуються бути 
зображеними на фотографіях і/або відео, знятих на національному 
відборі та європейському фіналі в Брюсселі 15-16 травня 2023 року.

Інші правила

1. За безпеку національних переможців, які приїдуть змагатися  
у фіналі European Money Quiz у Брюсселі, відповідає супроводжуючий 
дорослий (учитель чи батьки). Організатори не несуть відповідальності 
за будь-які збитки, втрати, зобов’язання або травми, понесені або 
зазнані учасниками в результаті участі в конкурсі або отримання призу.

2. Організатори також не несуть відповідальності за будь-які травми 
чи пошкодження  ІТ-пристроїв учасників чи будь-якої іншої особи, 



пов’язані з участю або завантаженням будь-яких матеріалів, 
пов’язаних із конкурсом.

3. Приз не включає туристичне страхування, особисті витрати або 
випадкові витрати, крім випадків, коли це прямо зазначено.

4. Національні переможці несуть відповідальність за те, щоб вони мали 
дійсне посвідчення особи та туристичну страховку, а також отримали 
всі необхідні візи та дозволи батьків/опікуна для своєї поїздки.

5. Організатори залишають за собою право дискваліфікувати будь-
якого учасника, підозрюваного в шахрайстві в будь-якій формі,  
і видалити його результати з бази даних гравців.

6. У разі відмови команди-переможця від участі в змаганнях  
у Брюсселі, таке право надається команді, яка посіла друге місце. 

У разі виникнення додаткових запитань звертайтеся  
на електронну пошту: talan@bank.gov.ua, зазначивши в темі 
повідомлення "European Money Quiz".

mailto:talan%40bank.gov.ua?subject=European%20Money%20Quiz

