
 
Положення про Конкурс дитячої творчості 

"Гроші очима дітей" (для учнів 4 класу) 
 
І. Загальні положення. 
1.1. Основним завданням Конкурсу дитячої творчості"Гроші очима дітей" є 

розширення знань про гроші, грошову одиницю України, 
стимулювання пізнавальної активності і самостійності у дітей, 
спонукання учасників до творчості.  

1.2. Мета Конкурсу – формування у майбутнього покоління бережного 
відношення до грошей, розуміння поняття що таке гроші і звідки вони 
беруться, чому не можна купити все одразу, а також, що гроші 
відіграють важливу роль у житті кожної людини. 

1.3. Організаторами Конкурсу є вчителі ЗОШ, старшокласники, що вивчали 
фінансову грамотність. 

 
ІІ. Умови Конкурсу 
2.1. У Конкурсі беруть участь учні початкової школи в усіх областях України 

під час проведення Міжнародного тижня грошей. 
2.2. Конкурс проводиться у трьох номінаціях: поетичні твори, прозові твори 

та малюнки. 
2.3. Конкурс проводиться з 12 по 15 березня 2018 року. 
2.4. Учасники Конкурсу кожної номінації готують роботу, яка має бути гарно 

оформленою, за змістом і жанром відповідати темі авторського бачення 
поняття грошей та їх ролі в кожній сім'ї. 

2.5. Робота має бути виконана на аркушах формату А4 та мати обсяг не 
більше 2 аркушів. 

2.6. На Конкурс приймаються групові та індивідуальні роботи. 
2.7. Роботи подаються на Конкурс з коротким повідомленням про автора: 

прізвище, ім'я, вік, домашня адреса та телефон. 
2.8. До участі у Конкурсі не допускаються роботи, які не відповідають 

умовам, що визначені цим положенням.  
 
ІІІ. Організаційний комітет та журі Конкурсу 
3.1. Для проведення Конкурсу в школах регіонів України створюються 

оргкомітети, до складу яких входять вчителі, старшокласники, що 
вивчали фінансову грамотність. 

3.2. Для визначення переможців, оргкомітет формує склад журі, до якого 
входять представники кредитно-фінансових установ, які представлені в 
регіоні, дитячі письменники, художники-ілюстратори (за згодою). 



 
 
ІV. Визначення та відзначення переможців Конкурсу. 
4.1. Журі Конкурсу підбивають підсумки та визначають по 3 переможці 

(перше, друге, третє місця) у кожній номінації до 18 березня 2018 року. 
4.2. Нагородження переможців конкурсу дипломами та призами відбувається 

18 березня 2018 року. 
 
V. Зберігання та публікація робіт, поданих на Конкурс. 
5.1. Творчі роботи, подані на Конкурс авторам не повертаються, а 

зберігаються в школі (в бібліотеці) та можуть бути використані в 
подальшій роботі. 

5.2. За результатами Конкурсу готується виставка творчих робіт в школі та 
фінансово-кредитних установах. 

 
 
 

 


