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2. ПЕРШІ СХОДИНКИ СПОЖИВАННЯ

НАВЧАЛЬНО	МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 2 КЛАСУ

2.1. Програма та календарно�тематичне планування

(17 год на рік)

2.1.1. Програма

К	ть
год Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів

1 Вступ

Споживач і споживання.
Ознайомлення зі складовими ланцюжка
споживання: отримання інформації, ви�
бір, купівля, користування товаром чи по�
слугою

Учень:

називає, хто такий споживач;
має уявлення про ланцюжок споживання;
розпізнає складові процесу споживання;
наводить приклади придбаних товарів і послуг;
робить висновок стосовно того, що споживача�
ми є всі люди без винятку

4 Тема 1. Інформація для споживачів

Інформація, потрібна для споживачів.
Реклама. Її суть і призначення. Роль ети�
кетки та її зміст.
Практична робота №1. Конкурс рекламного
плаката на будь#який товар чи послугу (на
вибір учнів).

Практична робота №2. Про що розкаже
етикетка й упаковка

Учень:

має уявлення про інформацію для споживачів,
рекламу й етикетки;
розуміє зміст інформації з реклами, етикеток;
уміє отримати потрібну споживчу інформа�
цію з етикетки;
наводить приклади різних способів подання ін�
формації для споживачів;
робить висновок та обґрунтовує власне суджен�
ня щодо призначення і дієвості реклами

2 Тема 2. Вибір товарів і послуг

Мотивація та чинники, які впливають на
споживчий вибір (власні уподобання та
смаки споживачів, асортимент товарів і
послуг, доступна інформація, якість, мода,
ціна тощо)

Учень:

розуміє, що таке асортимент товарів;
називає основні чинники, які впливають на
споживчий вибір;
наводить приклади впливу основних чинників
на споживчий вибір;
оцінює асортимент наявних товарів і послуг;
робить висновок щодо важливості усвідомле�
ного споживчого вибору потрібних товарів 
і послуг

2 Тема 3. Якість товарів і послуг

Якість як відповідність призначення 
товарів і послуг. Ознаки неякісних това�
рів (порушення цілісності упаковки, 
терміну зберігання тощо). Термін при�
датності товару.
Практична робота №3. Розповідь упаковки

Учень:

має уявлення про якість товарів і послуг, термін
придатності товару;
розпізнає за зовнішніми ознаками неякісні товари;
наводить приклади життєвих ситуацій, коли
якість товару була порушена;
усвідомлює значення неякісних товарів і послуг
для здоров’я та життя;
уміє визначати термін придатності товару;
користується інформацією про строки придат�
ності товарів, застережливою інформацією;
робить висновок про необхідність визначення
основних ознак неякісних товарів
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2.1.2. Календарно�тематичне планування

№ 
уроку

Дата проведення
уроку

Тема уроку Примітки

1 Вступ

Споживач і споживання. Ознайомлення зі складовими лан�
цюжка споживання: отримання інформації, вибір, купівля,
користування товаром чи послугою

2—5 Тема 1. Інформація для споживачів

Реклама. Її суть та призначення. Інформація, потрібна для
споживачів.
Практична робота №1. Конкурс рекламного плаката на будь#
який товар чи послугу (на вибір учнів).

Етикетка. Роль етикетки та її зміст.
Практична робота №2. Про що розкаже етикетка, упаковка

6, 7 Тема 2. Вибір товарів і послуг

Асортимент.
Споживчий вибір.
Мотивація та чинники, які впливають на споживчий вибір
(власні уподобання та смаки споживачів, асортимент товарів
і послуг, доступна інформація, якість, мода, ціна тощо)

8, 9 Тема 3. Якість товарів і послуг

Якість товарів і послуг.
Якість як відповідність призначення товарів і послуг. Ознаки
неякісних товарів (порушення цілісності упаковки, терміну
зберігання тощо). Термін придатності товару.
Практична робота №3. Розповідь упаковки

10—13 Тема 4. Гроші

Види грошей. Гроші як засіб здійснення покупки товарів і
послуг. Історія виникнення грошей.
Ціна. Вартість. Поняття «ціна», основні чинники, які впли�
вають на її формування.
Як правильно розрахуватися за покупку. Чек. Чек як доку�
мент, що засвідчує покупку і захищає споживачів.
Практична робота №4. Імітаційна вправа «Про що інформує чек»

14—16 Тема 5. Заклади й установи, що реалізують товари і

надають послуги

Заклади й установи, що реалізують товари.
Практична робота №5. Рольова гра «Ми купуємо в магазині,
маркеті, кіоску, на ринку».

Заклади й установи, що надають послуги (школи, полікліні�
ки, перукарні, музеї, транспорт, пошта, спортивні клуби то�
що). Основи споживчої поведінки при отриманні інформації
та здійсненні покупки. «Куточок споживача».
Практична робота №6. Уроки чемності.

Правила культурної поведінки у закладах та установах, що
реалізують товари і надають послуги. Етичні звички

17 Повторення, узагальнення
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2.2. Посібник для вчителя. 2 клас

Вступ

Після опрацювання цього курсу учні будуть:
знати, чого вчить новий курс «Перші сходинки споживання»;
розуміти, хто такі споживачі та що таке споживання;
мати уявлення про складові ланцюжка споживання;
наводити приклади придбаних товарів і послуг;
уміти користуватися (включаючи зберігання) придбаними товарами, послугами;
розуміти, що споживачами є всі люди без виключення;
розвивати мовлення;
збагачувати словниковий запас;
уміти аналізувати й робити висновки.

Основні поняття: споживач, споживання, вибір, процес «купівля�продаж», 
інформація.

Обладнання: предметні малюнки, схема процесу споживання.

БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Пропонуємо розпочати урок з вірша на с. 24 робочого зошита.

Пам’ятай!
З’їв цукерку чи калач —
Ти вже, друже, споживач.
І в енергоносіїв
Безліч є споживачів.
Телевізор ми вмикаємо —
Струм електро споживаємо.
Заправляєм бак машини —
Споживаємо бензин ми.

Учні називають ключове слово — споживач, пригадують його значення; описують різні ситуації, коли
вони виступали в ролі споживача під час літніх канікул; називають свої сьогоднішні потреби та порівню�
ють їх з минулорічними. Потім вони роблять висновок стосовно того, що потреби безмежні і постійно змі�
нюються, а коли якась потреба задовольняється, виникає інша.

2. Учитель повідомляє про завдання курсу «Перші сходинки споживання» — стати розумним, сві�
домим споживачем — і ознайомлює зі змістом курсу.

3. Базуючись на вже отриманих знаннях, учні пригадують, що таке споживання. Пояснюють скла�
дові «ланцюжка споживання» за схемою:

Усвідомлення потреби визначення товару (послуги), яким задовольняється потреба отри	
мання інформації про товар (послугу) вибір товару (послуги) купівля користування 
зберігання (бажано назву кожного етапу процесу споживання написати на окремих картках, які по�
слідовно кріпити на дошці, супроводжуючи поясненням). 

Учасники процесу споживання: продавець, перукар, покупець, клієнт.
4. Проводиться cитуативна вправа «Побудуй ланцюжок споживання». 
Учням пропонується визначити потребу і побудувати логічний ланцюжок споживання відповідно

до схеми. Наприклад, потреба у задоволенні спраги — товари: чай, вода, какао, молоко — інформація
про ціну, доступність товару (можливість придбати товар без значних часових і просторових обме!
жень), індивідуальні смаки — вибір: чай — купівля — користування — зберігання.
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Запитання та завдання для обговорення

1. Вправа «Знайди помилку».
Учням пропонується схема складових процесу споживання. Діти мають виправити помилки та по�

яснити свої дії.

Купівля — вибір товару (послуги) — усвідомлення потреби — отримання інформації про товар
(послугу) — визначення товару (послуги), яким задовольняється потреба — користування — збері	
гання.

2. Вправа «Пофантазуй». Учитель пропонує учням намалювати товари, які б вони хотіли придба�
ти, та пояснити свої потреби й вибір.

3. Завдання для роботи в парах. Учні мають скласти діалоги на теми: «Купую цукерки», «Хочу зро�
бити стрижку».

ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ

Після опрацювання цієї теми учні будуть:
мати уявлення про інформацію для споживачів і джерела її отримання;
розуміти призначення інформації, зокрема з реклами й етикеток;
сприймати та вміти аналізувати інформацію з етикетки;
наводити приклади різних способів подання споживчої інформації;
робити висновки й обґрунтовувати власне судження щодо призначення і дієвості реклами.

Основні поняття: інформація для споживачів, реклама, етикетка, інструкція з експлуатації, ін�
формація консультанта.

Обладнання: рекламні плакати (афіша), каталоги, рекламні проспекти, етикетки товарів, вирізки
з газет і журналів, які інформують про товари та послуги.

БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Ситуативна вправа №1. На родинному обговоренні вирішено придбати мікрохвильову піч. Разом
з тим, навіть дорослі відчувають невпевненість щодо вибору печі, бо не мають досвіду користування.

Матуся запропонувала пошукати й прочитати статті з порадами спеціалістів.
Тато — піти до різних магазинів і порадитися з консультантами.
Бабуся — спочатку визначити розміри, щоб піч розмістилася на відведеному місці, адже кухня не�

велика.
Дідусь — порадитися зі знайомими та родичами, що вже мають мікрохвильові печі.
Син�старшокласник — піти до інтернет�клубу та знайти потрібну інформацію на сайтах.
Дочка 7 років — обрати найкрасивішу піч, аби всім подобалася.
Усі разом — щоб покупка влаштовувала за ціною.
Запитання до учнів:

Що б ви запропонували членам цієї родини, аби вони не помилилися з вибором мікрохвильової
печі?

Якщо треба купити новий чайник, якими чинниками керуватися?
Які джерела інформації для споживачів, на ваш погляд, є найважливішими і чому?

2. Ситуативна вправа №2. «Кіт у мішку». Учитель показує учням упаковку якогось невідомого то�
вару і пропонує його купити. Учні не погоджуються, бо не знають, що це. Тоді вчитель рекламує цей то�
вар, розповідаючи про його призначення, властивості тощо, і знову пропонує його придбати. Деякі учні
можуть погодитися. Учитель просить цих учнів пояснити своє рішення (учні отримали потрібну інфор�
мацію про товар).
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Потім учитель проводить опитування:
Чому ви спочатку не захотіли купувати товар? 
Чому ви змінили своє попереднє рішення? 
Яким чином споживачі отримують інформацію про товари чи послуги?

Учитель підводить учнів до висновку, що реклама — це засіб поширення відомостей про товар чи
послугу з метою привернення уваги споживачів.

3. Учні читають вірш Василя Рубана про рекламу на с. 28 робочого зошита.

Хто підкаже, що купити,
Де знайти потрібну річ?
Допоможе нам реклама,
Що не спить і день, і ніч,
На парканах, на вітринах,
На екранах, на машинах,
У тролейбусі й метро — 
Нас запрошують бюро.
Ідіть, ідіть, летіть, біжіть,
Наш товар хутчіш купить.
Бо тепер, як не кажіть, 
Без реклами важко жить!

Учитель пропонує обговорити отриману з вірша інформацію.
Якою, на вашу думку, може бути реклама (інформативною, правдивою, переконливою, яскравою,

вчасною)? Прокоментуйте свої відповіді.
Зробіть висновок про призначення реклами.
Які ви знаєте способи подання інформації (усна реклама, радіо, телебачення — спеціальні пере�

дачі, рекламні ролики, на вітринах, рекламних щитах, транспорті, етикетка, обгортка тощо).
4. Практична робота № 1. Конкурс рекламного плаката на будь	який товар чи послугу (на вибір

учнів).

Інструкція щодо виконання практичної роботи 

Учитель об’єднує учнів у групи (команди) і пропонує:
1. Придумати назву команди.
2. На аркушах паперу намалювати рекламний плакат товару чи послуги (за інструктивною карт!

кою).
3. Підготувати усну інформацію для захисту плаката (за інструктивною карткою).
4. Кожній групі презентувати свою рекламу.
Учитель попередньо вказує розмір паперу, обов’язковість малюнка, тексту в межах певної кілько�

сті слів, можливість використання додаткових матеріалів — наклейок, кольорового паперу тощо).
Для виконання роботи вчитель роздає інструктивні картки, які полегшують та спрямовують робо�

ту учнів.

Інструктивна картка

1. Що рекламується? (Товар чи послуга.)
2. Де буде розташована запропонована реклама? (У транспорті, газеті, журналі, вітрині, на щи!

ті…)
3. Для кого призначена ця реклама? (Для усіх споживачів, незалежно від віку, статі, стану здоров’я;

дітей; людей похилого віку; спортсменів…)
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4. Для чого поширюєте цю рекламу? (Ознайомити з новими товарами чи послугами, показати пе!
ревагу одного товару над іншим, нагадування про вже відомий товар чи послугу.)

5. Етикетка й упаковка як джерела рекламної інформації.

Учням надається визначення етикетки на с. 32 робочого зошита та перелік інформації, яка має бути
на ній вказана.

На етикетці повинні бути вказані:
назва товару;
ціна;
виробник;
склад;
розмір;
термін придатності (для продовольчих товарів, мила, зубної пасти…);
застережлива інформація;
інформація щодо догляду за товаром, умовами зберігання тощо… .

Учні розглядають етикетки на малюнках, а вчитель пропонує дітям відповісти на  запитання:
Чи має значення розмір, колір етикетки?
Як кріпиться етикетка до товару? (Приклеєна, пришита, прикріплена шпилькою…)
Чи містить етикетка, крім цифр і слів, якісь невідомі тобі зображення, знаки? Що вони означа�

ють?
Ознайомлення учнів з найпоширенішими малюнками�символами, які означають, як правильно до�

глядати за певними товарами (костюмом, блузкою, сукнею, білизною, шапкою…): прати, прасувати, су�
шити.

6. Практична робота №2. «Про що розкаже етикетка».

Інструкція щодо виконання практичної роботи

Учитель об’єднує учнів у групи, які отримують етикетки промислових товарів (футболки, шкар�
петки, куртки) та упаковки продовольчих і промислових товарів (сік, коробки цукерок, зубна паста).
Учні отримують завдання: визначити, яку інформацію можна отримати з етикеток та упаковок (назва
товару, виробник, склад, розмір, термін придатності, застережлива інформація, інформація щодо до!
гляду за товаром тощо), а також встановити різницю між етикетками промислових товарів та упаков�
ками продовольчих і промислових товарів. Для виконання роботи вчитель рекомендує учням зверта�
тися до інструктивної картки, яка полегшить і спрямує їхню роботу. Учні обговорюють зібрану інфор�
мацію, а потім за допомогою вчителя або самостійно визначають різницю між етикетками промисло�
вих товарів та упаковками продовольчих і промислових товарів.

Інформація для вчителя. Особливо жорсткі вимоги діють відносно харчових продуктів. Так, відпо�
відно до Закону «Про безпечність та якість харчових продуктів», будь�який товар вітчизняного або
імпортного виробництва, який реалізується в роздрібній торгівлі, повинен мати на упаковці (етикет�
ці) інформацію в доступній для сприйняття формі й містити такі відомості:

загальна назва харчового продукту;
номінальна кількість харчового продукту у встановлених одиницях вимірювання (масі, об’ємі та

ін.);
склад харчового продукту, включаючи перелік використаних у процесі виготовлення інших про�

дуктів харчування, харчових добавок, барвників та інших хімічних речовин і з’єднань;
енергетична цінність (калорійність);
дата виготовлення;
термін придатності до споживання або дата закінчення терміну придатності до споживання;
умови зберігання;
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позначення нормативного документа для харчових продуктів вітчизняного виробництва (стан�
дарт, технічні умови);

найменування й адреса виробника і місце виготовлення;
умови використання (якщо такі передбачені);
відсоток сторонніх синтетичних (штучних) домішок;
застереження щодо вживання харчового продукту дітьми, якщо він не є дитячим харчуванням, а

підстави для такого застереження є;
інша інформація, передбачена законодавчими актами, дія яких розповсюджується на певний

харчовий продукт.
Водночас уся вказана інформація має бути читабельною і подаватися на державній мові.

Запитання та завдання для обговорення

1. Що таке реклама?
2. Де її можна побачити?
3. Чим відрізняються етикетки й упаковки промислових і продовольчих товарів?

ТЕМА 2. ВИБІР ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Після опрацювання цієї теми учні будуть:
розуміти, що таке вибір, асортимент товарів;
називати основні чинники, які впливають на споживчий вибір;
наводити приклади впливу основних чинників на споживчий вибір;
оцінювати асортимент наявних товарів і послуг;
робити висновок щодо важливості усвідомленого споживчого вибору потрібних товарів і послуг.

Основні поняття: вибір, споживач, споживання, чинники, які впливають на споживчий вибір,
асортимент.

Обладнання: картки із зображенням різних товарів однієї групи (меблі, канцтовари, спорттовари,
молочні продукти), послуг; каталоги товарів і послуг.

БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Учитель пропонує учням розглянути різні обгортки від цукерок (шоколадні, карамель, карамель
у шоколаді, льодяники, желейні та ін.) і ставить запитання щодо значення цих товарів для людей і від�
мінностей між ними, акцентуючи увагу на важливості вільного вибору. У процесі дискусії підводить
учнів до розуміння поняття «асортимент».

2. Дискусія.
Які цукерки ви купуєте найчастіше? Чому?
Які цукерки подобаються більше?
Які цукерки любить ваша мама, бабуся, тато?
Чи однакові у вас смаки із сестричкою, братиком?
Чи завжди ви могли купити ті цукерки, які хотіли?
Що заважало, перешкоджало вам купити ті цукерки, що ви хотіли?

Учні або вчитель роблять висновок про те, що проблема вибору завжди існує, тому що бажання лю�
дини — безмежні, існують різні смаки, правила здорового харчування, великий асортимент, а можли�
вості — обмежені.

3. Проблемна ситуація. Обрати товар для втамування спраги:
а) учнем, мамою, татом, бабусею, дідусем;
б) влітку вдома, на морі; взимку.
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Учитель запитує: «Чому різняться обрані товари, адже потреба однакова?» Учні називають основ�
ні чинники, які впливають на вибір (стать, вік, місце перебування, час, асортимент товарів, ціна, сма!
кові вподобання тощо), учитель доповнює та узагальнює назване.

4. Ознайомлення з каталогами товарів і послуг (на вибір учителя). Ситуативна вправа на закрі�
плення поняття «асортимент».

5. Творче завдання. Учитель пропонує учням уявити себе власником дитячого кафе чи магазину
(для школярів) і виконати такі завдання:

— придумати назву кафе (магазину);
— назвати асортимент товарів, який має бути у цьому кафе (магазині);
— перерахувати асортимент послуг, який учні запропонують у кафе (магазині).
6. Гра «Відпочиваємо разом». Учні об’єднуються у групи й отримують завдання 

обрати послуги і товари, які їм необхідні для відпочинку:
— у лісі з однокласниками;
— на березі річки з мамою, татом, сестричкою, братиком;
— на ковзанці з друзями.
(Сезон відпочинку та його тривалість учні обирають самостійно чи їх задає 

вчитель.)
7. Ситуативна вправа. Учні об’єднуються у групи й отримують завдання продемонструвати

асортимент шкільного приладдя, яке вони мають: ручок, олівців, лінійок та ін.

Запитання та завдання для обговорення

1. Доберіть із запропонованих малюнків асортимент груп товарів: «Меблі», «Спортивні товари»,
«Молочні продукти».

2. Що таке асортимент товарів?
3. Назвіть послуги, які ви можете отримати у школі.
4. З’єднайте стрілочками споживача і товар чи послугу, яку він вибрав. Поясніть, що   вплинуло на

такий вибір.

Учень намет
Дитина підручник
Турист укол
Хворий іграшка

ТЕМА 3. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Після опрацювання цієї теми учні будуть:
мати уявлення про якість товарів і послуг;
розпізнавати за зовнішніми ознаками неякісні товари;
наводити приклади життєвих ситуацій, коли якість товару була неналежною;
уміти користуватися інформацією щодо термінів придатності товарів, термінів та умов спожи�

вання і зберігання товарів;
усвідомлювати значення неякісних товарів і послуг для здоров’я та життя;
робити висновок про необхідність визначення основних ознак неякісних товарів і послуг.

Основні поняття: якість; неякісний товар, послуга; термін (строк) придатності.

Обладнання: набір малюнків із зображенням неякісних товарів і послуг; різні види зіпсованих
упаковок.
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БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Гра «Чужий серед своїх». Формування поняття «якість товару». Учитель пропонує розглянути на
малюнках предмети (товари), встановити, які з них мають якісь недоліки, виокремити ці товари. Для
розгляду можна запропонувати: гребінець зі зламаними зубчиками; лінійка з нерівним краєм; трісну�
та чашка… . Учні мають вказати, чому ці товари не можуть слугувати людині для задоволення її потреб
і зробити висновок.

2. Бесіда. Ознаки неякісних товарів.
Зовнішні ознаки неякісних товарів:

наявність сторонніх запахів (для харчових, косметичних товарів, дитячих іграшок);
наявність сторонніх домішок (у цукрі, печиві…);
пошкодження гризунами, комахами;
наявність ознак намокання (книги, зошити, туалетний папір, печиво, цукерки…);
порушення цілісності упаковки;
порушення термінів зберігання.

Внутрішні ознаки неякісних товарів:
зіпсований смак (прокислий сік, прогіркла сметана).

Учні наводять приклади життєвих ситуацій, коли куплені ними або членами їхніх родин товари бу�
ли неякісні. Обговорення ситуацій, встановлення причин таких покупок.

Разом з учителем учні визначають призначення упаковки: для збереження властивостей товару,
зручності транспортування (перевезення), купівлі�продажу. Проводиться дискусія:

Яку упаковку мають електричні лампочки? Чому?
Як упаковують сіль, цукор, чай?
У якій упаковці ви любите купувати морозиво?
Яку упаковку мають йогурти, молоко?

Визначають можливі причини неналежної якості:
— недотримання правил виробництва;
— недотримання умов транспортування, зберігання, продажу.
3. Потім учитель пояснює, що таке термін (строк) придатності товару та як він обчислюється (тре�

нувальна вправа на визначення терміну придатності виконується під час практичної роботи).
4. Практична робота №3. «Розповідь упаковки».

Інструкції щодо виконання практичної роботи

Учитель об’єднує учнів у групи, кожна з яких отримує упаковку певного товару (сік, коробка цу�
керок, печиво, зубна паста). Учні визначають:

— дату виготовлення товару;
— кінцеву дату вживання, споживання;
— умови зберігання.
Інформація для вчителя. Упаковка має містити:

дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування — про склад (включаючи
перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, у тому числі харчових добавок), номіналь�
ну кількість (масу, об’єм тощо), харчову й енергетичну цінність, умови використання та застереження
щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на
конкретний продукт;

відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин, встановлені нормативно�правовими акта�
ми, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нор�
мативно�правовими актами;
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позначку про наявність у складі генетично модифікованих компонентів;
дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;
дату виготовлення;
відомості про умови зберігання;
гарантійні зобов’язання виробника (виконавця);
правила й умови ефективного і безпечного використання продукції;
строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії спожи�

вача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій.
Для лікарських засобів, харчових продуктів, виробів побутової хімії, парфюмерно�косметичних та

інших товарів, споживчі властивості яких можуть з часом погіршуватися і становити небезпеку для
життя, здоров’я, майна і навколишнього природного середовища, встановлюється термін придатності,
який зазначається на етикетках, упаковці або в інших документах, що додаються до них під час про�
дажу, і який вважається гарантійним терміном. Термін придатності обчислюється від дати виготов�
лення, яка також має бути вказана на етикетці або в інших документах, і визначається або часом, про�
тягом якого товар є придатним для використання, або датою, до настання якої товар є придатним для
використання.

5. Зустріч з «Айболитом».
Казковий герой пропонує учням ретельно розглянути маркування харчових продуктів, які вони

вживають, наприклад, соку, йогурту, молочного десерту. Особливу увагу треба приділити: терміну
придатності (використання, вживання) товару; даті виготовлення, кінцевій даті вживання (вжити
до…); рекомендованим термінам вживання після відкриття упаковки; умовам зберігання.

Бесіда про безпеку вживання продуктів харчування та рекомендації щодо попередження отруєнь
неякісними продуктами. Наприклад, (у присутності мами, тата, бабусі) перед уживанням консервова�
них продуктів слід уважно перевірити термін їх придатності, звернути увагу на цілісність кришки
консервів, прозорість вмісту скляної банки, дату виготовлення.

Запитання та завдання для обговорення

1. Доповніть речення: «Відповідність, придатність товару для використання за призначенням —
це…».

2. Гра «Не помились». Учитель демонструє зображення якісних та неякісних товарів 
і послуг. Учні плескають у долоні, застерігаючи про неякісний товар чи послугу.

3. Назвіть зовнішні та внутрішні ознаки неякісних товарів.
4. Поясніть, чому не можна користуватися неякісними товарами.

ТЕМА 4. ГРОШІ

Після опрацювання цієї теми учні будуть:
називати різні види грошей;
мати уявлення про історію виникнення грошей та їх назв; ціну, чек;
визначати роль ціни під час вибору товару, послуги та здійснення покупки;
усвідомлювати важливість збереження чеку;
робити висновок про необхідність набуття практичних навичок розрахунку за покупку.

Основні поняття: гроші, ціна, чек.

Обладнання: гроші: монети, паперові купюри; набір малюнків із зображенням різних видів гро�
шей, чеки.
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БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Гроші як засіб здійснення покупки товарів і послуг.
Дискусійна бесіда:

Чи дають батьки вам гроші?
Для чого батьки дають вам гроші?
Як ви використаєте їх?
Що ви хочете придбати за них?
Яку можливість дають вам гроші?

Учитель підводить до висновку, що гроші дають можливість розрахуватися за певний товар (чай,
тістечко у їдальні) чи послугу (купити квиток на автобус).

2. Історія виникнення грошей. Розповідь учителя з демонстрацією малюнків із зображенням то�
варних грошей.

У давнину люди, щоб полегшити життя, почали обмінюватися певними речами. 
З розвитком ремесел робити обмін ставало все складніше, доводилося міняти цілий ланцюжок това�
рів, щоб отримати потрібний. Люди дійшли висновку, що для обміну можна використовувати якісь
певні товари, які користуються попитом (міняти всі товари на щось одне буде простіше й потребува�
тиме менше часу і зусиль). У різні історичні часи різні товари виконували роль грошей, замінюючи їх,
і тому й отримали назву товарні гроші. Наприклад, худоба у Давніх Греції, Римі; хутро в Росії, за ча�
сів Петра I — «хутряні гроші», «м’яке золото»; сіль; тютюн; зерно.

(Учні розглядають малюнки різних товарних грошей.)
Але не кожна річ могла стати товарними грошима. Щоб товар став грошима, він мав бути: цінним,

загальновизнаним, рідкісним, зручним, подільним.
Проблемне запитання. Учитель пропонує учням охарактеризувати зображені на малюнках товарні

гроші за вказаними ознаками (цінність, рідкісність, зручність у перевезенні, зберіганні, поділі на ча�
стини) та визначити недоліки, які мають товарні гроші.

Далі вчитель розповідає про появу металевих і паперових грошей.
Які недоліки мають товарні гроші?

На зміну товарним грошам прийшли золото і срібло. З часом виявилося, що золото і срібло швид�
ко витиралися, до того ж були важкими. Гроші стали виготовляти (чеканити) з твердих металів і їх
сплавів, вони отримали назву — монети (перші монети були виготовлені у Римі на Кантолінському
пагорбі при храмі Юнони Монети, звідки й походить слово «монета»).

У IX столітті у Китаї з’явилися перші паперові гроші, які мають назву — купюри, банкноти.
3. Види грошей.
Для кращого засвоєння вчитель пропонує скористатися поданою у зошиті схемою, ланцюжком різ�

них видів грошей.

Товарні гроші (сіль, зерно, хутро…)

Золото, срібло (злитки, монети)

Тверді метали, сплави (монети)

Паперові гроші (купюри, банкноти)

Пластикові картки
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4. Сучасні українські гроші. Ознайомлення учнів з українськими металевими й паперовими гро�
шима різної номінальної вартості та грошима інших країн.

5. Інформація для вчителя. 
Найважливішим у грошах є не їхня матеріально�речова форма, а ті функції, які вони виконують.
Виділяють такі функції грошей:
1. Міра вартості. Ця функція здійснюється грошима тоді, коли ми зіставляємо цінності або вар�

тості різних товарів чи послуг. Гроші виступають тут своєрідним мірилом, масштабом для співста�
влення. Адже, щоб виміряти вагу, нам потрібні гирі, щоб виміряти довжину — метр, щоб визначити
відстань між планетами та зорями — світловий рік тощо. Так само нам потрібні гроші, щоб виміряти
вартість даного товару або послуги. Завдяки грошовій системі відпадає потреба виражати ціну кож�
ного продукту через усі інші продукти, на які можливо його обміняти. Використання грошей як за�
гального знаменника означає, що ціну будь�якого продукту можна виразити через певну кількість гро�
шових одиниць. Таке використання грошей дає змогу учасникам обміну легко порівнювати відносну
цінність товарів і ресурсів. Таке зіставлення полегшує процес прийняття раціонального рішення. Як
міра вартості гроші використовуються і в операціях з майбутніми платежами.

Міра вартості  — це єдина функція грошей, яку вони можуть виконувати ідеально. Наприклад, у
людини в кишені немає грошей, але вона подивилася на етикетку або цінник і з’ясувала ціну товару
чи послуги. Отже, гроші виміряли для неї вартість певного товару, надали інформацію про його ціну,
хоча цих грошей у наявності на даний момент у людини не було. Людина подумки зіставила ціну да�
ного товару з іншими та з власними доходами і зробила відповідний вибір.

2. Засіб обігу. Змістом цієї функції грошей є їхнє використання як посередника в обміні одних
товарів (послуг, робіт) на інші, а також у ролі платіжних засобів під час купівлі�продажу товарів,
сплати податків і боргів, виплати пенсій і заробітної платні, здійснення різних майнових угод (за�
става, оренда, кредит тощо). Щоразу, коли ми розраховуємося за певну річ грошима, гроші вико�
нують саме функцію засобу обігу.

3. Засіб нагромадження. Цю функцію гроші виконують як засіб зберігання та примноження ба�
гатства. Зміст цієї функції полягає в тому, що гроші виступають як фінансовий актив, який зберігаєть�
ся після реалізації товарів (робіт, послуг) і забезпечує купівельну спроможність у майбутньому.

Сучасні гроші бувають таких видів:
— монети;
— казначейські білети (паперові гроші);
— банкноти (банківські білети);
— замінники грошей, або грошові сурогати (вексель, чек, кредитна картка тощо);
— банківські депозити.
Монети — це металеві гроші, що використовуються для здійснення дрібних видів покупок. Моне�

ти в сучасних умовах є символічними грошима, оскільки їхня дійсна вартість, тобто вартість самого
металу, менша вартості, позначеної на монеті. Це робиться навмисне для того, щоб упередити пере�
плавку символічних грошей з метою їхнього прибуткового продажу у вигляді зливків.

Казначейські білети (паперові гроші) випускає міністерство фінансів (або казначейство) для по�
криття державних витрат. Казначейські білети ніколи не обмінювалися на золото. Вони не мають
власної вартості, але мають декретну вартість, тобто вартість, яку визначила держава. Отже, паперові
гроші тому гроші, що так сказала держава, а не тому, що їх купують за який�небудь дорогоцінний ме�
тал. Кожен приймає паперові гроші в обмін на щось, оскільки він упевнений, що вони в будь�який мо�
мент можуть бути обмінені на реальні блага та послуги. Загальна прийнятність наявних паперових
грошей підтримується також згодою держави приймати їх під час сплати податків та інших фінансо�
вих зобов’язань.

Держава може випустити скільки завгодно казначейських білетів, але вона не може примусово
визначити їхню купівельну спроможність. Чим більше паперових грошей випускається в обіг без
збільшення маси створених товарів і послуг, тим вищі темпи інфляції і, відповідно, інтенсивніший
процес знецінення грошей.
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6. Гра «Скринька Буратіно». До скриньки вчитель вкладає паперові та металеві гроші різних країн.
Учні мають розпізнати українські гроші, назвати, які це гроші (паперові чи металеві), визначити їхню
вартість.

7. Ціна (пояснення вчителя).
Ціна — кількість грошей, яку потрібно сплатити, щоб придбати одиницю (штуку, кілограм, літр)

товару чи послугу.
8. Проблемні запитання.

Чому різні товари мають різну ціну?
Чи є товари, які змінюють свою ціну? Які це товари? Чому їх ціна змінюється? (Найкраще по!

яснити на прикладі цін на фрукти, овочі.)
Вислухавши відповіді учнів, учитель перераховує основні чинники, які впливають на ціну товарів:
— якість товару;
— складність конструкції товару (комп’ютер і портфель);
— розмір (стіл великий чи маленький, іграшковий);
— матеріал виготовлення (пластмасовий чи дерев’яний стілець);
— місце, де виготовлено товари або вирощено продукти харчування;
— витрати на перевезення…
Ціна має відшкодовувати витрати на виробництво, перевезення (транспортування), продаж това�

ру і приносити прибуток.
Розв’язування задач. Ціна кожної одиниці продукції має бути написана окремо, чітко, зрозуміло.
Задача №1. Визначте ціну товару, якщо учень заплатив за 2 пиріжки 80 копійок.
Відповідь: ціна товару (одного пиріжка) — 40 копійок.
Задача №2. Визначте, який товар дешевший, якщо мама заплатила за 2 кілограми черешень 12

гривень, а за 1 кілограм малини — 10 гривень.
Відповідь: дешевшу ціну має черешня, бо її 1 кілограм коштує 6 гривень.
Учитель пропонує учням скласти власну задачу на визначення ціни товару.
Бесіда про роль ціни під час вибору товару, послуги та здійснення покупки.
9. Чек як документ, що засвідчує покупку і захищає споживача.
У всіх випадках покупки товару, замовлення послуги необхідно одержати письмове підтверджен�

ня цього факту — касовий або товарний чек, квитанцію.
10. Імітаційна вправа. Як правильно розрахуватися за покупку. 
Учитель пропонує учням «купити» один в одного олівець, лінійку, гумку, акцентуючи увагу на по�

рядку проведення розрахунку:
— дізнатися ціну товару;
— чітко назвати кількість товару, яку вирішили придбати;
— визначити вартість покупки (ціну та кількість одиниць товару);
— відрахувати необхідну суму грошей;
— здачу (гривні та монети) брати разом із чеком;
— перерахувати здачу, не відходячи від каси.
Забороняється примушувати покупця отримувати замість здачі інші товари.
11. Практична робота №4. «Про що інформує чек».

Інструкції щодо виконання практичної роботи

Учитель роздає учням касові чеки (або учні приносять чеки попередніх покупок, зроблених ними
чи батьками). Учні визначають за чеком:

1) назву магазину, в якому здійснювалася покупка;
2) адресу магазину;
3) дату і час покупки;
4) назви придбаних товарів;
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5) ціну і кількість кожного придбаного товару;
6) суму (вартість) покупки;
7) кількість (суму) грошей, наданих для розрахунку;
8) здачу;
9) наявність знижок, суму знижки.

Запитання та завдання для обговорення

1. Що є платою за здійснення покупки чи отримання послуги?
2. З перерахованих речей назвіть ті, що були товарними грошима (сіль, стілець, мушлі, 

чашка, зерно, підручник, хутро, парта).
3. Укажіть переваги і недоліки металевих, паперових грошей.
4. Гра «Знайди зайве».
А. З перерахованих виберіть існуючі нині українські монети:
— 1 копійка, 2 копійки, 3 копійки, 4 копійки, 5 копійок;
— 10 копійок, 15 копійок, 20 копійок, 25 копійок;
— 5 копійок, 15 копійок, 25 копійок, 35 копійок, 50 копійок.
Б. З перерахованих виберіть існуючі нині українські купюри:
— 1 гривня, 2 гривні, 3 гривні, 4 гривні, 5 гривень;
— 2 гривні, 5 гривень, 10 гривень, 15 гривень, 20 гривень;
— 10 гривень, 20 гривень, 25 гривень, 30 гривень, 50 гривень.
5. Розв’язування задач.

Задача №1. Визначте ціну товару, якщо за 3 зошити учениця заплатила 90 копійок.
Задача №2. Визначте вартість покупки, якщо учень придбав 2 олівці за ціною 15 копійок кожен і

2 зошити за ціною 30 копійок кожен.

6. Поясніть, від чого залежить ціна товару.
7. Яку інформацію можна отримати з касового чека?

ТЕМА 5. ЗАКЛАДИ Й УСТАНОВИ, 

ЩО РЕАЛІЗУЮТЬ ТОВАРИ І НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ

Після опрацювання цієї теми учні будуть:
мати уявлення про заклади, які реалізують товари та надають послуги; про куточок споживача;
називати різні заклади й установи, які реалізують товари та надають послуги;
наводити приклади особливостей обслуговування споживачів у магазинах, маркетах, кіосках, на

ринках;
визначати переваги і недоліки купівлі товарів у різних закладах торговельної мережі;
знати основні правила споживчої поведінки під час отримання інформації та здійснення покуп�

ки;
володіти навичками споживчої поведінки у різних установах і закладах;
робити висновок про важливість набуття навичок споживчої поведінки під час отримання інфор�

мації та здійснення покупки.

Основні поняття: заклади торговельної мережі, сфери послуг.

Обладнання: набір малюнків із зображенням різноманітних закладів і установ, що реалізують то�
вари та надають послуги; сигнальні картки.
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БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Бесіда про заклади, що реалізують товари. Учитель пропонує учням пригадати, де вони та їхні
батьки купують:

— продукти харчування;
— одяг;
— взуття;
— іграшки;
— ліки;
— предмети особистої гігієни (зубну пасту, мило, шампунь…);
— книжки;
— газети, журнали.
Підсумовуючи бесіду, вчитель групує названі заклади та вказує на їхні особливості.
Заклади, установи — місця, приміщення, будівлі, споруди:
а) стаціонарні — магазини, торговельні центри, комплекси, мінімаркети, супермаркети, аптеки;
б) умовно, тимчасово стаціонарні (дрібнороздрібні) — торгові автомати, кіоски, намети;
в) пересувні — автокрамниці, автопричіпи, лотки, бочки, цистерни;
г) ринок (базар) — місце торгівлі продовольчими (харчовими) і промисловими товарами під від�

критим небом або у критих торгових рядах.
Потім учитель називає торговий об’єкт, а учні — товар, який вони (чи їхні батьки) купують там, ді�

ти з’єднують відповідні малюнки стрілочками:
бочка — квас;
торговий автомат — гарячий шоколад;
кіоск — газета, журнал;
лоток — фрукти, овочі;
магазин — хліб;
аптека — ліки.
2. Інформація для вчителя. Види продажу товарів, залежно від об’єму, кількості: гуртовий — ве�

ликими партіями та роздрібний — одиничний або невеликою кількістю, для особистого користування.
Роздрібний продаж продовольчих товарів здійснюється через спеціалізовані підприємства торгів�

лі, зокрема фірмові, підприємства з універсальним асортиментом продовольчих товарів, відділи (сек�
ції) підприємств з універсальним асортиментом непродовольчих товарів, стаціонарну (магазини, мар�
кети, торгові центри); умовно стаціонарну (дрібнороздрібну) торгову мережу (намети, кіоски, торго�
ві автомати); пересувну торгову мережу (автокрамниці, автопричіпи, візки, лотки, бочки, цистерни і
т. д.), склади�магазини, підприємства громадського харчування.

Слово «магазин» походить від італійського magazzino (яке, у свою чергу, запозичене з арабського)
і спочатку означало склад товарів, а пізніше — місце їх продажу.

Продаж товарів може здійснюватися або методом обслуговування за попередніми замовленнями
покупців (у магазині, за допомогою телефону, персонального комп’ютера, інших технічних засобів
зв’язку), або шляхом індивідуального обслуговування покупців.

Підприємство торгівлі має забезпечити належний стан торгових приміщень відповідно до вимог
санітарно�гігієнічних, технологічних, протипожежних норм і правил щодо приймання, зберігання та
реалізації харчових продуктів і продовольчої сировини, а також створення умов для використання ка�
сових апаратів.

Але існування магазинів не є обов’язковою умовою роздрібної торгівлі. У наш час широкого поши�
рення набули різні види позамагазинної торгівлі, до яких відносяться відправка товарів поштою, осо�
бистий продаж, виїзна і виносна торгівля, торгівля на ринках і за допомогою торгових автоматів тощо.

Виїзна і виносна торгівля здійснюється з автомобілів, візків, лотків, розкладок, столів і т. п. Це —
один із найдавніших способів торгівлі, що відрізняється своєю простотою і дешевизною. Нині він ви�
користовується як дрібними ринковими торгівцями, так і великими компаніями.

II — 15

II



В Україні широкого поширення набула ринкова торгівля. Ринки, окрім своєї основної функції, є
місцем реалізації сільгосппродукції, виробленої в особистому підсобному господарстві, виконують ще
й функцію своєрідного розсіяного супермаркету. Крім традиційних сільськогосподарських, з’явилися
також речові і продовольчі ринки.

3. Практична робота №5. Рольова гра «Ми купуємо в магазині, супермаркеті, кіоску, на ринку».
Учитель пропонує учням:
— назвати магазини (супермаркети), в яких вони (їхні батьки) найчастіше роблять покупки;
— пояснити, чому саме цим закладам торгівлі вони віддають перевагу.
Потім він об’єднує клас у групи, кожна з яких отримує завдання продемонструвати процес прода�

жу�купівлі товару (кросівок, електричного чайника, фруктів, овочів) у різних закладах торгівлі: пер!
ша група — в супермаркеті, друга — в кіоску, третя — на ринку. 

Учні з’ясовують, чим відрізнялися ці процеси, та роблять висновки щодо переваг і недоліків купів�
лі товарів у магазині, маркеті, кіоску, на ринку.

Чи однаково зручними будуть умови примірки кросівок?
Де більша вірогідність придбання фальсифікованого — «несправжнього» товару, підробки «іме�

нитих» фірм?
Де була надана можливість перевірити робочий стан (справність) електричного чайника?
У якому закладі видали касовий, товарний чек?
Чи однаковим був асортимент (різноманітність) товарів у цих закладах?

Учні роблять висновки про переваги і недоліки купівлі товарів у маркеті, кіоску, на ринку.
4. Гра «Де отримати, куди піти?».
Після пригадування, що таке послуга (дія іншої людини, спрямована на задоволення потреб спожива!

ча), учитель називає установи й заклади, а учні (один за одним) — послуги, які можна там отримати:
— їдальня;
— перукарня;
— поліклініка;
— басейн;
— пошта;
— інтернет�клуб;
— автобус;
— бібліотека;
— тренажерна зала.
Ціна послуги вказується у прейскуранті — спеціальному переліку послуг і цін на них.
5. Інформація для вчителя. Побутові послуги — це послуги, спрямовані на особисте задоволення

таких потреб як пошиття одягу, взуття за індивідуальним замовленням, ремонт побутової техніки,
меблів, послуги перукарень, хімчисток, пралень тощо. Усі побутові послуги поділяються на: 

— індивідуальне пошиття і ремонт швейних, хутряних виробів і головних уборів;
— індивідуальне пошиття, плетіння і ремонт трикотажних виробів;
— індивідуальне виготовлення і ремонт взуття;
— ремонт побутових машин і приладів;
— ремонт годинників;
— виготовлення і ремонт ювелірних виробів;
— ремонт побутової теле� і радіоелектронної апаратури;
— відеозйомка і звукозапис;
— виготовлення і ремонт меблів;
— перукарські послуги;
— фотопослуги;
— хімічне чищення і фарбування виробів;
— послуги з прання білизни;
— послуги лазень тощо.
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До підприємств з надання побутових послуг населенню відносяться ательє, майстерні, Будинки
побуту та ін.

6. Розповідь з елементами бесіди про основи споживчої поведінки під час отримання інформації та
здійснення покупки.

Увійшовши до магазину, закладу або установи, що надає послуги, перш за все треба звернути ува�
гу на таке:

чи є тут «Куточок споживача», де мають бути відображені права й обов’язки продавця і покупця,
відомості про заклад, установу (адреса, телефон, П. І. Б. директора), адреси й телефони контролюю�
чих органів;

чи є на видному і доступному місці «Книга скарг і пропозицій» і чи є вона взагалі;
чи мають продавці та касири значки («бейджики»), на яких вказані їхні посади й імена.

За такими ознаками ви можете зробити висновок про те, як власники і продавці 
даного закладу чи установи ставляться до споживачів.

Перш ніж оплачувати вибраний товар або послугу, перевірте:
відповідність названої продавцем ціни тій, яка вказана в ціннику або прейскуранті;
якщо товар штучний — чи не пошкоджена упаковка і чи дійсно в ній той товар, за який ви пла�

тите; комплектність товару; наявність супровідної документації. Попросіть продавця продемонстру�
вати, як діє товар або як ним користуватися;

якщо товар ваговий — чи не збиті терези (намагайтеся при цьому стояти точно перпендикуляр�
но до шкали терезів);

наявність необхідної інформації на упаковці і в супровідній документації. Слід детально ознай�
омитися з цією інформацією, перш за все — з терміном придатності товару, гарантійними зобов’язан�
нями виробника.

Під час купівлі товару (оплати послуги, роботи) прослідкуйте:
щоб вам видали касовий чек (якщо товар тривалого користування — попросіть також виписати

товарний чек), на якому було б видно сплачену вами суму;
щоб у паспорті виробу (для технічно складних товарів) були точно проставлені дата покупки і

назва магазину�продавця.
Цим ви забезпечите захист своїх прав у випадку, якщо придбаний вами товар або сплачена послуга,

робота виявляться неякісними (виконаними з порушенням зобов’язань).
7. Практична робота №6. «Уроки чемності». 
Правила культурної поведінки у закладах та установах, що реалізують товари і надають послуги.

Етичні звички.
З допомогою вчителя учні пригадують ввічливі слова під час звертання, подяки та вибачення. 

Слова ввічливості під час звертання:
Прошу …;
Будь!ласка, скажіть, покажіть, розкажіть, подайте, допоможіть …;
Дозвольте … .

Слова подяки:
Дякую …;
Спасибі …;
Велике спасибі …;
Дуже вдячна (вдячний) …;
Щиро дякую … .

Слова вибачення:
Вибачте …;
Перепрошую …;
Пробачте … .
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Учитель об’єднує учнів у групи, пропонуючи їм розробити власні правила поведінки (що дозволе�
но робити, а що — ні) у різних закладах і установах, що реалізують товари та надають послуги (читаль�
ний зал, театр, магазин, тролейбус…).

Правила обговорюються, доповнюються, аналізуються.
Наприклад, правила поведінки у бібліотеці:

1. У бібліотеці має бути тихо.
2. Якщо у залі є інші відвідувачі, книжки отримують за чергою.
3. Вітатися та розмовляти з бібліотекарем потрібно тихо, спокійно.
4. Замовляючи книжку, треба вказати її назву та автора.
5. Сказати, про що б ви хотіли прочитати (якщо не знаєте, яку книжку взяти).
6. Якщо ви побачили, що у книжці чи журналі є вирвані сторінки, потрібно повідомити про це бі!

бліотекаря.
7. Подякувати.

Правила поведінки у музеї:
1. Чемно привітатися.
2. Не розмовляти.
3. Не смітити, не гратися.
4. Ходити тихенько.
5. Уважно слухати розповідь екскурсовода.
6. Не торкатися експонатів руками.
7. Ставити запитання можна лише після закінчення розповіді екскурсовода.
8. Подякувати за відповідь на запитання, а наприкінці екскурсії — за розповідь.

Запитання та завдання для обговорення

1. Назвіть заклади торговельної мережі, де можна придбати товари.
2. Продовжіть міркування, назвавши заклади, що реалізують вказані товари та надають послуги :

Зачіску можна зробити в … .
Придбати газету можна в … .
Хлопчик займається плаванням у … .
Ліки потрібно купувати в … .
Щоб зробити операцію, хворого необхідно транспортувати до … .
Овочі, фрукти можна купити в … .

3. Гра «Впізнай послугу». З названого вчителем учні сигнальною карткою (або піднятою рукою)
визначають, що є послугою: ремонт взуття, читання ученицею книжки, відвідування музею, вправи зі
скакалкою, пошив костюма, розв’язування учнем задачі.

4. Ситуаційна вправа. До якого торговельного закладу ви підете купувати велосипед, солодку во�
ду, годинник, морозиво, мобільний телефон? Поясніть, чому. Визначте послідовність своїх дій під час
купівлі вказаних товарів.

ПІДСУМКОВИЙ УРОК 

Після актуалізації знань з усіх тем курсу «Перші сходинки споживання» учні:
повторять, хто такі споживачі; що таке споживання, потреби, товари, їх асортимент, послуги, ре�

клама, етикетка, чек;
закріплять знання про гроші, практичні навички визначення ціни, вартості;
наведуть приклади різних способів подачі споживчої інформації, основних чинників впливу на

споживчий вибір, життєвих ситуацій, які ілюструють споживання;
зроблять висновки про важливість усвідомленого споживчого вибору потрібних товарів і послуг,

набуття практичних навичок отримання інформації та здійснення покупки;
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пригадають складові процесу споживання, зовнішні ознаки неякісних товарів; заклади й устано�
ви, що реалізують товари та надають послуги; чинники, які впливають на формування ціни;

усвідомлять значення культурної споживчої поведінки.

Основні поняття: споживачі, споживання, потреби, товар, послуги, реклама, етикетка, чек, якість,
гроші, ціна, заклади, установи.

Обладнання: набір малюнків із зображенням потреб, товарів (мобільний телефон, велосипед, мо�
розиво, книга, солодка вода), послуг (перукарня, читальний зал, дитяче кафе, магазин, фотоательє),
грошей; чеки, етикетки, упаковки, кольорові олівці, папір.

БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ

Підсумковий урок проходить у вигляді конкурсу�гри. Учитель розбиває учнів класу на 4�5 груп
(команд), які виконують завдання 1—6 із робочого зошита, та за кількістю набраних балів визначає
команду�переможця.

1. Завдання №1. Обрати назву команди, обґрунтувати її. (3 бали)
2. Завдання №2. Гра «Позмагаймося!». Хто більше назве нових слів, які запам’яталися з курсу

«Перші сходинки споживання» (попередньо учні можуть їх записати). Ускладнити завдання можна,
запропонувавши пояснити ці слова. (Кожне слово з поясненням — 1 бал.)

3. Завдання №3. Гра «Країна знань». Перша група отримує етикетку, друга — чек, третя — монету
50 копійок, четверта — упаковку соку, п’ята — 2 гривні. Кожна група готує розповідь, зазначаючи:

— що це?
— де використовується?
— яке призначення?
— яку інформацію можна отримати з цього?
(Повна правильна відповідь — 5 балів.)
4. Завдання №4. За визначений час (5 хвилин) скласти рекламу: улюбленої книжки, велосипеда,

морозива, солодкої води, мобільного телефону (отримати завдання можна шляхом жеребкування). (5
балів)

5. Завдання №5. Гра «Юні математики». Кожна команда отримує задачі: перша — на визначення
ціни, друга — вартості товару. (Кожна задача — 3 бали.)

6. Завдання №6. Рольова гра «Ввічливий споживач». Продемонструвати практичні навички куль�
турної споживчої поведінки під час здійснення покупки товарів і послуг (перша група — купує в ма�
газині, друга — робить зачіску, стрижеться в перукарні, третя — завітала до читальної зали, четверта —
відвідує дитяче кафе, п’ята — хоче надрукувати фото). (5 балів)

Перемагає команда, яка набрала найбільше балів.
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Оберіть правильне продовження твердження: «Споживання — це…»:
А той, хто купує товар або послугу;
Б процес купівлі товару (послуги) або отримання послуги;
В придатність для використання за призначенням.

2. Укажіть, як називається поширення відомостей про товар чи послугу з метою привернення уваги
споживачів:

А товар;
Б споживач;
В реклама.

3. Позначте товар, який, на вашу думку, не слід рекламувати:
А молоко;
Б петарди;
В сік.

4. Етикетка — це:
А процес купівлі товару або отримання послуги;
Б підбір (група), різноманітність товарів, виробів, послуг, що мають схоже призначення;
В ярлик, наклейка, підпис, які прикріплюють до товару з метою надання певної інформації про

нього.

5. До групи «Меблі» належать:
А стіл, ліжко, пенал;
Б стілець, ковдра, ліжко;
В ліжко, стіл, стілець.
6. Проблема вибору існує завжди, тому що:
А рекламують товари і послуги,
Б існує асортимент товарів і послуг;
В бажання людини — безмежні, а можливості — обмежені.

7. Визначте кінцеву дату споживання цукерок, якщо на коробці вказана дата виробництва
10. 03. 2007, а строк придатності до споживання — 3 місяці.

А 10. 05. 2007;
Б 09. 06. 2007;
В 10. 06. 2007.

8. До паперових належать такі види грошей:
А купюри, монети;
Б банкноти, пластикові картки;
В купюри, банкноти.

9. Визначте неправильну номінальну вартість сучасних українських металевих грошей.
А 10 копійок;
Б 15 копійок;
В 50 копійок.
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10. Оберіть правильне твердження серед поданих:
А товари однакового розміру мають однакову ціну;
Б різні товари мають різну ціну;
В ціна товару не може змінюватись.

11. Визначте назву документа, що засвідчує покупку і захищає споживача:
А чек;
Б ціна;
В етикетка.

12. Вкажіть назву закладу, що надає послуги індивідуального пошиття одягу:
А їдальня;
Б перукарня;
В ательє.

Відповіді на тестові завдання:

1 — Б; 2 — В; 3 — Б; ;4 — В; 5 — В; 6 — В; 

7 — В; 8 — В; 9 — Б; 10 — Б; 11 — А; 12 — В
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