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Сталий розвиток економіки залежить не тільки від впровадження 

більш ефективних виробничих і фінансових технологій, але і від того, 

наскільки населення здатне їх використовувати. Суспільство досягає 
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найбільших економічних успіхів, коли громадяни країни здатні приймати 

відповідальні і свідомі рішення у фінансовій сфері. Підвищення рівня 

фінансової грамотності необхідне як для забезпечення стабільності 

фінансового сектору, так і для інформування громадян та підвищення 

їхньої відповідальності. Зростання фінансової грамотності населення 

дозволить більш активно розвиватися сектору безготівкових фінансових 

транзакцій, підтримати тенденцію до зниження готівкового грошового 

обігу, що буде вести до прозорості і підконтрольності фінансового 

сектора [2]. Сучасні досягнення в розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) призвели до формування глобального мережного 

середовища для економічної діяльності, що, у свою чергу, відкрило 

можливості для виникнення нових операційних структур у сфері бізнесу та 

соціально-економічної діяльності людини. У таких умовах ключовим 

моментом є доступ кожного громадянина суспільства до систем 

формування економічних знань, які розміщуються в відповідних 

середовищах і можуть бути доступні з будь-якого місця і в будь-який час 

аби набувати нових знань, користуватися, обмінюватися ними з тим, щоб 

дати окремим особам, громадянам і народам можливість повною мірою 

реалізувати свій потенціал [1]. Саме в такий спосіб можна забезпечити 

суспільний добробут, перехід від економіки з орієнтацією на паливно-

сировинні ресурси до економіки, заснованої на знаннях. І саме таку 

економіку будуть будувати в майбутньому нинішні учні. 

Особливого значення для формування фінансової грамотності 

учнівської молоді набуває організація освітнього процесу з використанням 

мережних ІКТ для побудови комп’ютерно орієнтованих навчальних 

середовищ, що створює передумови для оновлення як змістовно цільових, 

так і технологічних сторін навчання. І діяльність в таких середовищах має 

підпорядковуватися дотриманню певних норм інформаційної поведінки та 

формуванні основ інформаційної культури [5]. 



Багатьма зарубіжними і вітчизняними науковцями інформаційна 

культура суспільства розглядається як складова загальної культури, 

орієнтована на інформаційне забезпечення діяльності людини, яка 

відображає досягнутий рівень організації інформаційних процесів, рівень 

ефективності створення, збирання, зберігання, опрацювання, подання i 

використання різноманітних відомостей, що забезпечує цілісне бачення 

світу, його моделювання, передбачення наслідків рішень, які приймаються 

людиною. Формування основ інформаційної культури учня повинне 

включати навчання основ інформаційної діяльності для ознайомлення з 

інформаційними ресурсами суспільства, алгоритмами пошуку потрібних 

відомостей, прийомами аналізу і синтезу повідомлень, їх опрацювання, 

переосмислення і практичного використання. Основними засобами при 

цьому виступають сучасні ІКТ, володіння якими стає складовою 

інформаційного культури [3, 4, 6, 7]. Розглянемо основні принципи 

побудови системи формування основ інформаційної культури учнів, 

зокрема і в набутті фінансової грамотності: 

 формування інформаційної культури учнів має бути безперервним 

при цьому розгляд таких питань, як: філософські та методологічні 

основи побудови і розвитку інформаційного суспільства; економіка 

інформаційного суспільства; людина, її загальна та інформаційна 

культура в інформаційному суспільстві; соціальні аспекти і 

проблеми інформаційного суспільства (культура, освіта, охорона 

здоров’я); правові основи інформаційного суспільства; 

 зміст інформаційної культури і методи її формування мають бути 

узгоджені з цілями, змістом, методами, засобами, організаційними 

формами та результатами навчально-пізнавальної та дослідницької 

діяльності молодих людей і відповідати досягнутому рівневі і 

потребам подальшого науково-технічного, соціально-економічного і 

культурного розвитку суспільства; 



 зміст інформаційної культури учня пов’язаний із характером 

здійснюваної ним діяльності, і тому важливою складовою 

інформаційної культури учнів є володіння ІКТ, що 

використовуються в їхній діяльності. 

Зазначимо, що формування інформаційної культури учня не 

здійснюється миттєво, це складний процес, який можна поділити на кілька 

основних етапів. 

I етап. Формування загальних основ інформаційної культури, 

потрібних усім учням незалежно від спрямованості їхньої навчальної 

діяльності та готовності до застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій. Цей етап забезпечується в процесі навчання в середніх 

навчальних закладах, базового курсу інформатики, основ комп’ютерної 

техніки, основ алгоритмізації і програмування, інформаційних систем, 

систем штучного інтелекту, мультимедійних, ігрових та навчальних 

програм, комп’ютерних систем і мереж та ін. – в процесі роботи в гуртках 

середніх навчальних закладах та в навчальних закладах позашкільної 

освіти, а також в процесі навчання етики, правознавства, історії та інших 

дисциплін. На цьому етапі зокрема повинні набуватися знання про 

інформаційне суспільство та його особливості, формуватися вміння і 

навички роботи з апаратними засобами, інформаційно-комунікаційними 

технологіями, програмним забезпеченням загального призначення. 

ІІ етап. Підготовка учнів до використання інформаційно-

комунікаційних технологій у дослідницькій діяльності. При цьому 

передбачається формування знань та вмінь з усіх аспектів використання 

ІКТ, зокрема про їх види, форми й методи застосування, переваги і 

недоліки у порівнянні з традиційними засобами виконання досліджень. 

Така підготовка учня забезпечується в навчально-виховному процесі з 

використанням комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання та 



забезпечення ефективних комунікацій і взаємодій з усіма учасниками 

навчально-виховного процесу. 

ІІІ етап. Підготовка у ВНЗ майбутніх фахівців до використання 

проблемно-орієнтованих програмних засобів, мультимедійних програм, 

інформаційних систем, систем штучного інтелекту, баз даних, Internet-

ресурсів, комп’ютерних систем і мереж для забезпечення інформаційної 

складової майбутньої професійної діяльності. 

Дуже важливим на всіх етапах є формування діяльнісного, 

операційного характеру поведінки учня. В цьому випадку відбувається 

розвиток праксеологічного компоненту його інформаційної культури 

завдяки реалізації інформаційного-інтелектуального потенціалу. Зокрема 

використання методу проектів для колективної взаємодії, для опрацювання 

спільної теми, проведення дослідів, експериментів забезпечує формування 

такої поведінки. Отже володіння певним рівнем культури, притаманної 

нинішньому інформаційному суспільству, є необхідною умовою для 

подальшого успішного економічного його розвитку. Якщо в молодої 

людини не буде сформовано необхідний рівень його особистісної 

інформаційної культури, він не зможе ні повноцінно навчатися, ні 

повноцінно працювати в майбутньому.  
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