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віддавали перевагу, слідуючи причинно-слідчому підходу, класифікувати 

економічні категорії як первинні і повторних, що вважали економічні 

закони, капіталізм і відповідно ринковий механізм господарювання 

тимчасовим. 

Карлу Марксу вдалося саме те, чого він так сильно бажав, – не 

просто пояснити світ, а змінити його. Можливо, він змінив його не так, як 

хотілося б йому самому, адже філософськими ідеями користувалися як 

знаряддям при руйнуванні держав і боротьбі за владу, при агітації народу і 

його ж дискримінації. Однак, скоріш за все, в найближчі роки Карл Маркс 

і його труд «Капітал» не будуть абсолютно забуті або остаточно 

розвінчані. Ідеї марксизму не завжди істинні в останній інстанції, але вони 

все ж виявилися близькі великій кількості людей і завдяки цьому живуть 

вже не перше сторіччя.  
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Зміни в системі освіти України потребують ефективного проведення 

сучасного уроку математики. Відповідно до Концепції Нової української 

школи у новій програмі з математики визначено чотири наскрізні змістові 

лінії ключових компетентностей. Однією із яких є «Підприємливість і 

фінансова грамотність» [2]. 
Дана лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатності 

успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забез-
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печення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових 
питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, 
кредитування тощо). 

Наскрізна лінія «Підприємливість і фінансова грамотність», 
пов’язана з розв’язуванням практичних задач щодо планування госпо-

дарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання 
сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних 
ресурсів. Вона реалізується під час вивчення відсоткових обчислень, 
рівнянь та функцій [1]. 

Для прикладу запропонуємо задачі, які варто використовувати на 
уроках математики. 

У 6 класі під час вивчення теми «Звичайні дроби. Подільність 
натуральних чисел» варто запропонувати учням наступну задачу: 

Задача. Сергійко кожного дня отримував від мами кишенькові гроші 
на обід в школі 15 грн. Повний обід коштував 11 грн. 75 коп. Сергійко 
вирішив решту з кожного обіду не тратити та складати на подарунок мамі 
до дня народження. Він обрав для подарунку мамі картину, яка коштує 
211 грн. Скільки кожного дня з обіду залишалось в Сергійка? Чи встигне 
він зібрати таким чином потрібну суму на подарунок, якщо день 
народження мами 10 травня, а сьогодні 12 березня? [3]. 

Відповідь: 3 грн. 25 коп.; ні не встигне, оскільки йому треба більше 
ніж два місяці. 

Після розв’язування задачі, з учнями можна провести обговорення: 
1. Оберіть шляхи, якими Сергійко зможе встигнути зібрати кошти 

на подарунок мамі?  
2. Чи може Сергійко дозволити собі не обідати в школі? До яких 

наслідків це може призвести? 
Ми вважаємо, що формувати фінансову грамотність учнів можна не 

лише в процесі розв’язування задач, а й під час вивчення нового 
навчального матеріалу. Цікавими і корисними для учнів є позакласні 
заходи фінансової спрямованості.  
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