
3. СПОЖИВАННЯ У РОДИНІ

НАВЧАЛЬНО	МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 3 КЛАСУ

3.1. Програма та календарно�тематичне планування 

(17 год на рік)

3.1.1. Програма

К	ть
год Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів

5 Тема 1. Потреби родини

Індивідуальні та колективні (сімейні) потреби.
Залежність потреб від статі, віку, місця прожи�
вання, складу сім’ї.
Періодичність потреб у товарах і послугах (по�
стійні, періодичні, сезонні тощо).
Планування покупок.
Традиції родини (харчування, побуту, відпочинку
тощо).
Комунальні послуги.
Практична робота №1. Складання переліку поточ�
них потреб родини

Учень:

називає потреби родини;
осмислює особисті потреби і співвідно�
сить їх з родинними;
наводить приклади родинних потреб у
товарах і послугах залежно від різних
чинників;
усвідомлює необхідність, важливість і
корисність планування покупок;
знає традиції родини і пояснює їх
вплив на потреби родини;
робить висновки, що потреби родини є
різними і залежать від багатьох чинників

7 Тема 2. Раціональне споживання родини. Еко�

номія

Сімейний бюджет і його складові.
Доходи родини, їх формування.
Розподіл доходів відповідно до потреб родини.
Кишенькові гроші.
Витрати родини. Непередбачувані витрати. Не�
виправдані витрати і як їх уникнути.
Заощадження і їх доцільність. Бережливе ста�
влення до придбаних товарів, економне викори�
стання води, електроенергії, газу.
Економія і добробут.
Практична робота №2. Рольова гра «Розрахунок 
витрат на проведення родинного свята»

Учень:

має уявлення, що таке сімейний бю�
джет, економія, раціональне споживан�
ня, заощадження, добробут;
усвідомлює необхідність ощадливості
щодо грошових витрат; бережливого
використання води, електроенергії, га�
зу; бережливого ставлення до придба�
них товарів;
розуміє, які витрати є невиправданими
і як їх уникнути;
здобуває навички розподілу кишенько�
вих грошей;
робить висновки про зв’язки між еконо�
мією і добробутом родини

4 Тема 3. Хто захищає споживача

У яких випадках родина, як споживач, потребує
захисту (придбаний неякісний товар або послуга;
несвоєчасно надана послуга; недоступна і недо�
стовірна інформація про товари та послуги; обва�
жування, обрахування).
Можливі шляхи захисту інтересів споживачів:
споживчий самозахист, звернення до державних
установ і громадських організацій, які захищають
інтереси споживачів (коротка інформація про їх
місцезнаходження та контактні телефони).
Екскурсія. Ознайомлення з роботою державних
установ чи громадських організацій, які захища�
ють інтереси споживачів у вашому районі (місті).
Практична робота №3. Моделювання життєвої си�
туації, яка потребує захисту інтересів споживача 
(з досвіду родини)

Учень:

має уявлення про існування та місце�
знаходження державних установ і гро�
мадських організацій, які захищають
інтереси споживачів;
орієнтується у ситуаціях, які потребу�
ють захисту споживчих інтересів роди�
ни;
усвідомлює можливі шляхи захисту
споживчих інтересів родини;
робить висновки про необхідність захи�
сту споживчих інтересів родини.

1 Повторення та узагальнення вивченого
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3.1.2. Календарно�тематичне планування

№ 
уроку

Дата проведення
уроку

Тема уроку Примітки

1

2

3
4

5

Тема 1. Потреби родини 

Індивідуальні та колективні (сімейні) потреби. Залежність
потреб від статі, віку, місця проживання, складу сім’ї.
Періодичність потреб у товарах і послугах (постійні, періо�
дичні, сезонні). Планування покупок.
Традиції родини (у харчуванні, побуті, відпочинку тощо).
Комунальні послуги.
Практична робота №1. Складання переліку поточних потреб 
родини

6
7

8
9

10
11

12

Тема 2. Раціональне споживання родини. Економія

Сімейний бюджет і його складові.
Доходи родини, їх формування. Розподіл доходів відповідно
до потреб родини.
Кишенькові гроші.
Витрати родини. Непередбачувані та невиправдані витрати і
як їх уникнути.
Заощадження і їх доцільність.
Бережливе ставлення до придбаних товарів, економне вико�
ристання води, електроенергії, газу. Економія і добробут.
Практична робота №2. Розрахунок витрат на проведення 
родинного свята (за вибором учня)

13

14

15

16

Тема 3. Хто захищає споживача

Ситуації, у яких родина як споживач потребує захисту
(придбаний неякісний товар або послуга; недоступна і недо�
стовірна інформація про товари та послуги; обважування, об�
рахування).
Можливі шляхи захисту інтересів споживачів (споживчий
самозахист, звернення до державних установ і громадських
організацій, які захищають інтереси споживачів).
Державні установи та громадські організації вашого регіону.
Екскурсія в місцеве Управління у справах захисту прав спо�
живачів.
Практична робота №3. Моделювання життєвих ситуацій, які 
потребують захисту інтересів споживача (з досвіду родини)

17 Повторення, узагальнення
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3.2. Посібник для вчителя. 3 клас

ТЕМА 1. ПОТРЕБИ РОДИНИ

Мотивація
Після опрацювання цієї теми учні будуть:

уміти називати потреби родини, зокрема у товарах і послугах;
співвідносити особисті потреби з потребами родини;
виділяти потреби головні й другорядні, духовні й матеріальні;
розуміти залежність потреб від багатьох чинників: віку, статі, місця проживання, а також інтере�

сів і традицій родини;
усвідомлювати важливість і корисність планування покупок;
уміти робити вибір, приймати правильне рішення.

Основні поняття: потреби, потреби головні, другорядні, духовні; потреби особисті, потреби роди�
ни; сім’я, традиції сім’ї, комунальні послуги.

Обладнання: картки з написанням потреб, модель терезів прийняття рішень, матеріал для рольового
моделювання «День народження в родині», предметні малюнки.

УРОК 1. Індивідуальні та колективні (сімейні) потреби. 
Залежність потреб від статі, віку, 
місця проживання, складу сім’ї

Словничок споживача: сім’я, потреби індивідуальні, потреби колективні (сімейні).

БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ

І. Актуалізація опорних знань (с. 26*).
Моделювання ситуації, в якій учням пропонується уявити себе на безлюдному острові.

Що вам потрібно для життя? Чого ви потребуєте?
Чи всі бажання ви можете задовольнити? Чому?

Потреба — це необхідність у чомусь, бажання щось мати, відчуття нестачі

чогось.

ІІ. Робота над новим матеріалом (с. 26—29).
Бесіда.

Назвіть потреби, без яких не може прожити жодна людина.

Потреби у їжі, житлі, одязі — це головні (першочергові) потреби.

Усі інші потреби — другорядні.

Чи мали б ви можливість на безлюдному острові відвідувати школу, бібліотеку, кінотеатр? 

Потреби в освіті, у відвідуванні театру, музею, бібліотеки, концертів, які

роблять людину розумнішою, творчою, духовно багатшою, — духовні

потреби.

Чи в усіх потреби однакові?

* Тут і далі вказані сторінки робочого зошита.
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Назвіть свої потреби.
Які потреби у твоїх батьків, братика, сестрички, дідуся, бабусі, тобто членів твоєї родини (сім’ї)?
Чи є у вас спільні (сімейні) потреби?

(Розповіді дітей про свою сім’ю.)

Сім’я — це люди, об’єднані родинними обов’язками, які проживають

разом і ведуть спільне родинне господарство.

Обговорення ситуації, поданої на с. 27 робочого зошита.
Пропонуємо дітям пригадати казки, у яких герої задовольняють особисті та сімейні потреби.

У кожної людини є свої особисті (індивідуальні) потреби.

Потреби, які задовольняють необхідність, нестачу, бажання сім’ї щось мати,

чимось володіти, — колективні (сімейні) потреби.

Як ви і члени вашої родини задовольняють свої потреби (за допомогою товарів і послуг)?
Пригадайте, що таке товар. (Це предмети чи речі, створені людиною для задоволення потреб, які

можна продати і купити.)
Що таке послуга? (Це дія людини, яка задовольняє потреби іншої людини.)
Які товари ви купували особисто? Якими послугами користувалися?
Якими товарами і послугами найчастіше задовольняють свої потреби члени вашої сім’ї?

Висновок. Усі ми є споживачами (людьми, які щось купують або отримують послуги).
Учням пропонується пригадати ситуації, коли вони виступали у ролі споживача.
Для осмислення та закріплення вивченого у робочому зошиті (с. 28—29) виконати завдання 5–8 на

встановлення залежності потреб від віку, місця проживання, складу сім’ї:
у завданні 5 учні, пригадавши, якими іграшками та в які ігри люблять гратися, встановлюють,

яким з них віддають перевагу дівчатка та хлопчики. Малюють предмети для цих ігор. Учитель
визначає час на виконання цього завдання, спрямовує дітей не малювати складні предмети або велику
їх кількість;

завдання 6 — на увагу. Учні мають визначити предмети, які не підходять певним віковим групам
(дідусеві — м’ячик, хлопчику — ковінька, немовляті — комп’ютер, юнакові — пустушка);

завдання 7 передбачає аналіз ситуації і вибір відповідно до неї предметів для родини. Учні
повинні також врахувати кліматичні умови Криму, тому доцільно буде їх запитати, чи знають вони
про те, який клімат переважає у цьому регіоні України;

завдання 8 — аналіз потреб сім’ї залежно від її складу, віку, професії чи роду занять її членів.
Особливу увагу треба приділити заповненню таблиці.

Висновок. Сімейні потреби залежать від статі, віку, місця проживання, складу сім’ї.
ІІІ. Домашнє завдання. Дітям пропонується записати індивідуальні та сімейні потреби, які бажа�

но задовольнити, щоб вихідний день пройшов цікаво і корисно, та порівняти їх (зіставити).

УРОК 2. Періодичність потреб у товарах і послугах 
(постійні, періодичні, сезонні тощо). Планування покупок

Словничок споживача: потреби періодичні, постійні, сезонні.

БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ

І. Актуалізація опорних знань (с. 30).
1. Робота у групах.
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Обговорити в групах, що було б, якби не було:
1 група — їжі;
2 група — одягу;
3 група — житла.
Під час обговорення учні роблять висновок про важливість цих потреб і необхідність постійно їх

задовольняти.

ІІ. Робота над новим матеріалом (с. 31—33).

Основні (базові) потреби (їжа, одяг, житло) є постійними.

1. Для осмислення та закріплення поняття «базові потреби» дітям пропонується пригадати казки
«Коза�дереза», «Колобок», «Рукавичка», «Котик і Півник», «Кіт у чоботях» і визначити, які потреби
хотіли задовольнити герої цих казок.

2. Назвати послуги, які надає учням школа.
Назвати місяці року, коли школа надає учням послуги у навчанні.
Назвати речі, якими учні користуються у школі. Чи користуються вони цими речами постійно, чи

тільки в період навчання (періодично)?
3. Для засвоєння поняття «сезонні потреби» дітям пропонується відгадати загадки про пори року (с. 32)

та поміркувати, як зі зміною пір року (сезонними змінами) змінюються потреби людей в одязі, взутті.
4. Учні мають з’єднати за допомогою стрілочок пори року і речі, які люди носять у певний сезон.
5. Для усвідомлення необхідності, важливості та корисності планування покупок рекомендуємо

обговорити, що таке сезонний розпродаж. Для цього можна використати народні прислів’я, наприклад:
«Готуй сани влітку, а віз — узимку».

Чи доцільно купувати чоботи влітку, а сандалі — взимку?

Висновок. Потреби бувають постійні, періодичні, сезонні тощо. Планувати покупки важливо і
корисно.

ІІІ. Домашнє завдання. Дітям пропонується довідатись, як у їхніх сім’ях плануються покупки.

УРОК 3. Традиції родини (у харчуванні, побуті, відпочинку тощо)

Словничок споживача: традиції, побут.

БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ

І. Актуалізація опорних знань (с. 33).
Бесіда.

Розкажіть, як ви і ваша родина провели свої вихідні.
Чи часто ваша сім’я відпочиває саме так?
Які свята люблять святкувати у ваших родинах?

ІІ. Робота над новим матеріалом (с. 34—37).

Традиції — це звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що передаються

з покоління в покоління.

(Розповіді дітей про їхні сімейні традиції.)

Побут — це загальний уклад (порядок) життя, сукупність звичаїв, власти�

вих якому�небудь народові.
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1. Дітям пропонується намалювати кімнату, обладнану власними руками, та визначити, яких
сімейних традицій побуту вони дотрималися.

2. Для засвоєння поняття «традиції харчування» дітям пропонується відгадати й обговорити загадки.

Місили, місили,
Ліпили, ліпили,
А тоді — хіп
І в окріп. (Вареники.)

Морква, біб і цибулина,
Бурячок і капустина
Ще й картопля — шусть у горщик.
Ну й смачний зварили … (борщик).

Чи є слова�відгадки назвами традиційних страв, які готує твоя мама?
Чи є вони традиційними для української кухні?

3. Запишіть рецепт однієї з улюблених страв вашої родини.
4. Діти мають пояснити прислів’я: «Найсмачніший той хліб, що ти його сам спік».

Пригадайте українську народну казку «Лисичка і Журавель» та розкажіть, якими стравами
частували один одного герої казки.

5. Учням пропонується розглянути малюнки продуктів і напоїв, визначити шкідливі для здоров’я
та закреслити ці товари червоним кольором. Акцент зробити на тому, що звичка курити — шкідлива.
Запропонувати дітям започаткувати якусь гарну традицію, наприклад, подорожі рідною країною.

Висновок. Одна з традицій українського народу, яку ми маємо продовжувати, — традиція здорово�
го способу життя. Пам’ятай, що ти українець. Шануй рідну мову, пісню, вишиванку, народні традиції!

ІІІ. Домашнє завдання. Дітям пропонується скласти розповідь про традицію святкування одного
з релігійних свят у їхніх родинах.

УРОК 4. Комунальні послуги

Словничок споживача: комунальні послуги.

БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ

І. Актуалізація опорних знань (с. 38).
Ви і ваші сім’ї живете у будинках, тобто забезпечені житлом. У ваших оселях є вода, світло, газ,

тобто водопостачання, енергопостачання, газопостачання. А як їх ще по�іншому називають?
Чи доводилося вам чути у ваших сім’ях вираз «комунальні послуги»?

Комунальні послуги — це забезпечення населення водою, газом, опа�

ленням, електрикою тощо.

ІІ. Робота над новим матеріалом (с. 38—39).
Бесіда.

Як ваша родина використовує воду?
Для чого потрібні газ, електрика?
У яку пору року найпотрібніше опалення?
Чи відомо вам, яким чином вода, газ, електрика, тепло попадають у ваші оселі?

1. Для усвідомлення необхідності сплачувати за комунальні послуги дітям пропонуються для обго�
ворення подана нижче казка та запитання після неї.



КАЗКА
Жив у затишній квартирі одного красивого міського будинку хлопчик, на ім’я Байдужко. Понад

усе на світі він любив розваги. Тільки й знав, що веселитися та бездумно витрачати гроші.
Повертався Байдужко додому пізно. Та ще здалеку йому підморгувало Світло у його віконцях, на

плиті Кухар�газ готував смачну вечерю, а з крана весело дзюркотіла Вода, граючись з Байдужком і
голосно сміючись.

Лише Поштова скринька плакала і розривалася, переповнена листами. Байдужко навіть не виймав
їх, бо знав, що в них усіх одне повідомлення: «Просимо оплатити борг за комунальні послуги».

«Байдуже, ще встигну», — думав Байдужко і продовжував насолоджуватися послугами, які люб’яз�
но надавав йому Господар Комунальник.

Одного разу пізно ввечері Байдужко повертався додому, а Світло не моргало йому очками. Відчи�
нив двері, а звідти — Холод. І Кухар�газ кудись подівся, Холодна і Тепла Водичка пропали.

«Байдуже», — подумав Байдужко і знову пішов розважатися.
Та наступного вечора хлопчик вже не міг зайти до будинку, бо жодне віконечко не світилось.
Засумував Байдужко.
І раптом, де не візьмись — Світлячок. Він присвітив вхід до будинку. Біля дверей лежав лист. Роз�

крив його Байдужко і прочитав…
Ой, ні, не прочитав, бо Світлячок згас (Іванна Мельник).

Як би ви назвали казочку?
Чому ця казочка нас повчає?

2. Поясніть значення прислів’їв:
Легше спати без вечері, ніж з боргами.
Позбувся боргу — позбувся журби.

Учитель підводить учнів до висновку про необхідність сплачувати за комунальні послуги. 
3. Учні розмірковують над тим, як повернути світло до згаслої лампочки.
4. Дітям пропонується відгадати загадки про газ, електроенергію, воду та розказати, якими

послугами користуються їхні родини.

Диво�кухар на вогні
Нам готує відбивні,
Зварить юшку ще й за мить
Молоко закип’ятить.
Славний кухар�чарівник
В кухню по трубі проник.
Здогадались, хто у нас
Куховарить? Так, це — … (газ).

Що таке: пливе і ллється,
Часом на камінь дереться,
Як немає — все всихає,
Звір і птиця помирає. (Вода.)

Як прийде ніч в оселю,
Не свічечка горить:
Я сонечко веселе
Засвічую у мить.
На радість всій малечі
Його під кожен дах
Стовпів могутні плечі
Приносять у дротах. (Електрика.)
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ІІІ. Домашнє завдання. Діти мають дізнатися у батьків, якими комунальними послугами користу�
ються у їхній родині, чи вчасно сплачують за них, і як можна зменшити оплату за комунальні послуги.

УРОК 5. Практична робота №1.
Складання переліку поточних потреб родини

Мета: навчитися розрізняти потреби першочергові і другорядні; постійні й періодичні; усвідоми�
ти залежність потреб від різних чинників.

Обладнання: ручка, кольорові олівці.

Інструкції щодо виконання практичної роботи

Скласти перелік поточних потреб родини на тиждень

Перед початком виконання роботи доцільно провести бесіду, під час якої учні мають пригадати:
що таке потреба; які потреби родини є поточними;
за допомогою чого задовольняються наші потреби (у товарах і послугах).

А також:
визначити причини й умови, які впливають на прийняття рішень у кожній родині;
указати, яку інформацію (рекламу) може використовувати родина для придбання продуктових і

промислових товарів, послуг.
Після проведення бесіди учні виконують практичну роботу (с. 40—41). 

ХІД РОБОТИ

1. Пригадайте, які бувають потреби. Доповніть схеми.

2. Поміркуйте і запишіть, які постійні (щоденні) потреби мають ваші родини на цей тиждень.
Поміркуйте і запишіть, які товари і послуги потрібно використати для задоволення цих потреб.
3. Передбачте якісь несподіванки (приїзд гостей, несправність побутової техніки).
4. Складіть перелік товарів і послуг, які розв’яжуть проблему.
5. Запишіть перелік духовних потреб, а також перелік товарів і послуг, які задовольнять потреби

відпочинку, розваг.
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6. Виберіть і обведіть зеленим кольором потреби, корисні для ваших сімей, червоним — закресліть
шкідливі.

7. Складіть перелік поточних потреб.
8. Зробіть висновок.

ТЕМА 2. РАЦІОНАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ РОДИНИ. 

ЕКОНОМІЯ. СІМЕЙНИЙ БЮДЖЕТ

Мотивація
Після опрацювання цієї теми учні будуть:

мати уявлення, що таке сімейний бюджет, економія, раціональне споживання, заощадження,
добробут;

знати, що таке доходи і витрати;
розуміти необхідність бережливого використання води, газу, електроенергії; дбайливого ста�

влення до придбаних речей;
усвідомлювати необхідність ощадливості щодо грошових витрат і доцільність заощаджень;
здобувати навички раціонального використання сімейних доходів, а також розподілу кишенько�

вих грошей;
робити висновки про зв’язок між економією і добробутом родини.

Основні поняття: сім’я, сімейний бюджет, доходи, витрати, заощадження, економія, раціональне
споживання, добробут, дефіцит.

Обладнання: модель «сімейного бюджету» (у вигляді гаманця), таблиця «Доходи. Витрати», карт�
ки з написами можливих доходів і витрат, сигнальні картки, предметні малюнки, кольорові олівці.

УРОК 6. Сімейний бюджет і його складові

Словничок споживача: бюджет, сімейний бюджет, доходи, витрати.

БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ

І. Актуалізація опорних знань (с. 42).
Пригадайте, що таке сім’ я?

Це поняття можна сформулювати й інакше: сім’я — це люди, об’єднані родинними обов’язками та
сімейним бюджетом, які проживають разом. 

Виділяємо ключове слово — «бюджет».

ІІ. Робота над новим матеріалом (с. 42—45).

Бюджет — це доходи і витрати за певний період часу (тиждень, місяць, рік).

1. Робота над вивченням поняття «сімейний бюджет».

Сімейний бюджет — це доходи і витрати сім’ї за певний період часу

(тиждень, місяць, рік).

2. Розв’язуємо проблемну ситуацію (с. 42) та спонукаємо учнів відповісти на поставлені запитання.
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В одному маленькому містечку Дивокрай жила сім’я Гриценків. Вона складалася із шести осіб: та�
та, мами, сестрички, бабусі, дідуся та Миколки, який навчався в третьому класі. Хлопчик дуже любив
грати у футбол, тому й  попросив тата купити йому справжнісінького шкіряного м’яча.

Чи зможе тато задовольнити таку потребу сина? Можливо, вам підказкою буде прислів’я: «Хочеш
щось купити — зазирни у гаманець». Щоб дізнатися, яке рішення прийме тато, слід заглянути до
спільного сімейного гаманця.

3. Звідки ж надходять гроші до гаманця?

Гроші, отримані родиною за певний період часу (заробітна плата, пенсії,

стипендії, премії, грошові винагороди тощо), — це сімейні доходи.

Доходи можуть бути постійними, змінними (непередбачуваними), випад�

ковими.

Постійні — це заробітна плата батьків, пенсії, стипендії (даються поняття

«пенсія», «стипендія»).

Змінні — державна грошова допомога (субсидія), винагорода.

Випадкові (непередбачувані) — виграш у лотерею, знахідки, подарунки.

Які доходи вашої сім’ї?
Як вони розподіляються у вашій сім’ї, які потреби задовольняють?
Чи завжди сімейний гаманець залишається наповненим?

4. Пригадуємо, які потреби має сім’я і яку участь у їхньому задоволенні «бере» сімейний гаманець.
На що витрачаються гроші із сімейного гаманця?
Які сімейні потреби при цьому задовольняються?

Сімейний 
гаманець

одяг їжа відпочинок навчання

комунальні
послуги

ремонт
побутової техніки

придбання
цінних речей

медичне
обслуговування

побутове
обслуговування

Сімейний 
гаманець

пенсії заробітна плата стипендії премії

відсотки за
вклади в банки

доходи від 
користування 

земельною
ділянкою

грошові
допомоги
(субсидії)

виграші

грошові
винагороди
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Сімейні витрати — це витрати, які здійснює родина за певний період часу

(витрати на їжу, житло, одяг, комунальні послуги, навчання та ін.).

(Особливу увагу слід звернути на шкільні витрати.)
Які доходи, витрати бувають постійні, змінні та випадкові (непередбачувані)?
На які потреби використовуються постійні витрати (базові)?
Змінні витрати можуть мати тимчасовий характер (наприклад, відвідування цирку, купівля ав�

томобіля).
Непередбачувані витрати — це збитки, штрафи, ремонт холодильника.
Допоможемо розв’язати проблему сім’ї Гриценків. Відомо, що їхній дохід становить 3800 гри�

вень, а витрати — 3780 гривень. Чи вистачить грошей, щоб придбати м’яча для Миколки?
5. Робота у групах. Складання таблиці доходів і витрат сім’ї їжачків Колюченків.

Порівнюючи сімейні доходи й витрати, підводимо дітей до висновку: «Щоб сімейний бюджет був
наповненим, треба, щоб витрати не перевищували доходи».

Від економного, бережливого ставлення до грошей залежатиме добробут кожної сім’ї, тобто жити
буде краще. Головне у плануванні сімейного бюджету — уникнути його дефіциту, тобто перевищення
витрат над доходами.

Як, на вашу думку, треба витрачати гроші:
— спочатку на солодощі, іграшки, а потім на все, що залишиться?
— спочатку на їжу, одяг, квартплату, транспорт, а потім на іграшки й інше?

Як планувати сімейний бюджет, коли доходи перевищують витрати, тобто є надлишок?
Що можна зробити з доходами, які родина не витрачає?

6. Дітям пропонується пояснити смисл прислів’я: «Хто багато працює, той багато спожиткує» та
розгадати кросворд «Бюджет» (с. 43). 

ІІІ. Домашнє завдання. Скласти і розв’язати задачу про сімейні доходи і витрати протягом місяця.

УРОК 7. Доходи родини, їх формування. 
Розподіл доходів відповідно до потреб родини

Словничок споживача: доходи, витрати; потреби першочергові, другорядні.

БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ

І. Актуалізація опорних знань (с. 44).

Бесіда.
Що таке потреби?
Що таке бюджет? Назвіть його складові.
Що таке доходи? 
Як поповнюється сімейний гаманець?

Доходи Витрати
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ІІ. Вивчення нового матеріалу (с. 45—47).

1. Учням пропонується прочитати й обговорити віршик «Хто працює, не бідує», узятий зі старої
читанки.

Як цей віршик пояснює прислів’я: «Хто дає, той має»?
2. Потім діти мають відгадати загадку та до слова�відгадки підібрати слово, протилежне за зна�

ченням.
Не хочеться працювати,
А кортить поїсти, спати.
Все не ладиться робота —
Відступає вся охота.
Бо за вами, немов тінь,
Ледащиця ходить — … (лінь).

3. Вивчити й пояснити смисл прислів’я: «Праця чоловіка годує, а лінь марнує».
4. Діти розмірковують щодо сімейного бюджету родини та сімейних доходів, а потім заповнюють

таблицю поточних сімейних доходів (с. 45). 
5. Продовжують речення:

Сьогодні перше число місяця. Мама отримає щомісячний дохід — … .
У старшої сестрички, студентки Галі, завтра буде свій дохід — … .
Дідусь теж поповнить свій гаманець. Він отримає — … .
Татусь дуже добре цього місяця попрацював і йому обіцяли надати … .
Бабуся грала в телелото і виграла. Незабаром вона отримає … .

Називають види доходу (постійні, змінні і випадкові).
6. Учні обмірковують подані ситуації і визначають, як треба розподілити сімейний бюджет (які по�

треби задовольнити в першу чергу, а які — пізніше).
Купити молоко для маленької сестрички.
Сашко попросив батьків придбати йому велосипед.
Хворій бабусі потрібні ліки.
У Олі порвався шкільний портфель, тому їй слід купити новий.
Олег забажав музичний центр, щоб слухати музику.

7. Учням пропонується намалювати (с. 46) потреби своєї сім’ї та позначити ті, які треба задовольни�
ти в першу чергу, і закреслити ті, від яких поки що слід відмовитися.

8. Проведення гри «За і проти». 
Умови гри:

1. Клас ділиться на дві групи (команди).
2. Ведучий говорить фразу, наприклад: «Якщо ми купимо комп’ютер, то ...».
3. Гравці першої команди називають позитивні сторони покупки, а другої — негативні.
4. Діти приймають рішення.

ІІІ. Домашнє завдання. Прочитати вірш І. Деркача «На Олюнчинім городі» та відповісти на запи�
тання до нього. 

Підготувати розповідь на тему: «Моя участь у поповненні сімейного гаманця». 
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УРОК 8. Кишенькові гроші

Словничок споживача: кишенькові гроші.

БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ

І. Актуалізація опорних знань (с. 48).
Учитель пропонує повернутися до проблемної ситуації, коли родина Гриценків з містечка Диво�

край, зіставивши доходи й витрати сім’ї, не може купити синові м’яча. Підкажіть батькові Миколки та
дайте поради самому Миколці, як можна здійснити його мрію.

У процесі бесіди вчитель підводить учнів до думки, що Миколка може мати свої, хоч і незначні
кошти — кишенькові гроші, які він отримує від членів сім’ї для задоволення невеликих повсякденних
потреб (транспорт, обід у школі, зошит тощо).

Для актуалізації опорних знань дітям пропонується вибрати (з малюнків) товари й послуги, які
можна купити за кишенькові гроші.

ІІ. Робота над новим матеріалом (с. 48—50).
1. Діти мають поміркувати, чи правильним є твердження: «Кишенькові гроші можна витрачати

абияк, адже це — невеликі гроші», та записати, звідки беруться кишенькові гроші.
2. Робота в парах. Учні складають та записують розповідь «Як можна збільшити свої кишенькові

гроші».
3. Пропонується прочитати й обговорити  усмішку «Розумний Івась» (с. 48) та казку (с. 49), а по�

тім — відповісти на запитання до казки.

ЦІНА ГРОШАМ

Вася з Надійкою ніколи не мали грошей; зрозуміло, що вони і не вміли з ними поводитись. Та й,
правду кажучи, для чого дітям гроші — про них турбуються батьки і дають їм все необхідне.

Був якось у батьків Василя і Надійки в гостях багатий родич і подарував дітям по золотому.
— А ось вам, дітки, грошенята — купите собі, що сподобається.
Діти розуміли, що на гроші можна купити будь�яку річ, а скільки заплатити треба — того не знали.
Ось Вася і говорить:
— Я куплю собі вороного коня, такого, як у нашого сусіда, осідлаю його і буду верхи їздити.
— А я, — сказала Надя, милуючись своїм червінцем, — куплю золотого годинника, такого, як тато

подарував мамі на Різдво. Приємно мати годинника — прикладеш до вуха і чуєш: «тік�так».
— Звичайно, приємно, — сказав Вася, — але і мій вороний коник не гірший від твого годинника. Як�

що не боятимешся, я дам тобі на ньому покататися.
— Не турбуйся, хоробрості у мене вистачить, — відповіла сестра. — А за те, що ти даси мені поката�

тися на своєму вороному коні, я дам тобі погратися моїм годинником, тільки дивись, не розбий його.
— Будь спокійна, цілий буде! — самовпевнено сказав Вася, взяв Надію за руку і діти побігли до

батьків розповісти, що вони хочуть купити за свої гроші. Дуже засумували брат і сестра, коли дізна�
лися, що за один золотий не купиш ні коня, ні годинника з ланцюжком, бо на це треба дуже багато гро�
шей. Так прикро їм стало, що й дивитись вони не захотіли на свої золоті.

Пішли в садок, сіли поруч і почали розмовляли про свої нездійсненні мрії. Повз сад проходила
сумна бідно вдягнена жінка. Побачила дітей, зупинилась, благально глянула на них, ніби хотіла ска�
зати: «Пожалійте мене, дітки, допоможіть!» Підбіг Вася до хвіртки, покликав жінку, показав їй золо�
тий, запитав: «Скільки можна купити хліба на цей золотий?»

— Багато! — відповіла жінка. — Мені з дітьми вистачило б на цілий тиждень!
— Отже, візьміть його і купить собі хліба, — сказав Вася.
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— Візьміть і мій золотий, — сказала Надя, протягуючи свій червінець.
Зраділа жінка, хотіла подякувати, але від хвилювання у неї перехопило горло, а по обличчю поко�

тились радісні сльози. Дивлячись на неї, засмутились і діти. Тільки тепер вони зрозуміли ціну грошам
(За Л. Неєловою).

Запитання:
Як би ви вчинили на місці дітей із казки?
Чи сподобався б вчинок Василя і Надійки батькам?
Чи дарують вам гроші? Як ви ними розпоряджаєтесь?

Доцільно використати виховний потенціал казки, що допоможе дітям усвідомити справжню ціну
грошам.

ІІІ. Домашнє завдання. Прочитати й обговорити казку з батьками. Знайти і прочитати ще казки,
в яких описується ціна грошей.

УРОК 9. Витрати родини. 
Непередбачувані та невиправдані витрати і як їх уникнути

Словничок споживача: витрати родини, непередбачувані та невиправдані витрати.

БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ

І. Актуалізація опорних знань (с. 50).
На що витрачаються гроші із сімейного гаманця?
Які сімейні потреби при цьому задовольняються?

Для актуалізації опорних знань дітям пропонується пригадати ситуацію (подію), яка трапилася
несподівано, непередбачувано (поламався холодильник, приїхали гості, хтось захворів тощо). Чи пот�
рібні були гроші, щоб розв’язати проблему?

ІІ. Робота над новим матеріалом (с. 50—51).

Непередбачувані витрати — це витрати, які не передбачалися, не плану�

валися наперед сімейним бюджетом. 

1. Учні наводять приклади, коли у їхніх сім’ях виникали непередбачувані витрати.
2. Для усвідомлення поняття «невиправдані витрати» дітям пропонується пригадати, чи були у їх�

ньому житті випадки, коли «гризла совість» за витрачені гроші на придбану (як виявилось пізніше)
зовсім непотрібну їм річ або послугу.

Учні мають пояснити вислів «гроші, викинуті на вітер».

Невиправдані витрати — це витрати, зроблені на необдумані покупки чи

послуги.

3. Розгляд ситуацій, у яких потрібно визначити невиправдані витрати.
Петрику придбали четверту пару кросівок.
Оленка купила недорогу, але якісну ручку.
Іринці сподобалось плаття, і мама купила його дівчинці. Але вона тільки раз одягла обнову і біль�

ше не захотіла.
Ігор вирішив поласувати морозивом. Він купив три порції. Другою він наситився, тому не зміг

з’їсти третю і викинув її.
До нової квартири родина Петренків придбала зручні і красиві меблі.
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4. Для закріплення вивченого пропонується вибрати з поданих на малюнку товарів і послуг (с. 51)
такі, на які не варто витрачати гроші (книжки, гральні автомати, кабінет стоматолога, цигарки, м’яч,
бадмінтон, телевізор, пиво). 

Чи є серед цих товарів і послуг такі, що шкодять твоєму здоров’ю? Закресли їх червоною лінією.

ІІІ. Домашнє завдання. Діти мають скласти разом із батьками казочку про Андрійка�Всехотійка.
Казочку записати в зошиті.

УРОКИ 10B11. Заощадження і їх доцільність. 
Бережливе ставлення до придбаних товарів,

економічне використання води, електроенергії, газу. 
Економія і добробут

Словничок споживача: економія, заощадження.

БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ

І. Актуалізація опорних знань (с. 51).
Учитель пропонує розв’язати проблемну ситуацію: родина Кутенків вирішила відпочити на морі.

Але, зіставивши доходи й витрати сім’ї, не зможе цього зробити.
Підкажіть родині Кутенків, що треба зробити, щоб їхнє бажання здійснилось.

ІІ. Робота над новим матеріалом (с. 51—53).

Заощадження (від слів «ощадливий», «бережливий») — це частина

доходу, яка залишається після того, як зроблено всі витрати.

1. Розкриваючи поняття заощаджень і їх доцільності, слід наголосити на тому, що заощадження:
вирішать проблему непередбачених витрат;
допоможуть уникнути боргів;
допоможуть зробити велику покупку;
організують чудовий відпочинок;
допоможуть здійснити мрію.

(Слід розрізняти поняття «ощадливий» і «жадібний».)
Бесіда.

Що можна придбати на заощаджені кошти?
Як родина може економити гроші? (Робити раціональні покупки, планувати свій бюджет.)
Чи варто економити на їжі, книжках, розумному відпочинку?
У якому випадку беруть гроші в борг (непередбачувані витрати)?

2. Пояснити смисл прислів’я: «Сьогодні збережеш, завтра збережеш — вік проживеш».
3. Доцільним буде опрацювання таких прислів’їв:

Ліпше без вечері лягати та без боргів вставати.
Бережене сто разів віддячить.
Статки починаються з бережливості.

4. Пропонується доповнити речення:
«Добробут вашої родини залежить ... ».
«На заощаджені гроші можна ... ».
«Щоб сімейний гаманець (бюджет) не був порожнім, ...».
5. Гра «Економний споживач».

Обладнання: сигнальні картки зеленого (так) і червоного (ні) кольорів.
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Хід гри: учитель називає дії, а учні за допомогою карток визначають, які з них стосуються економ�
ного споживача.

1. Вимикає світло у всіх приміщеннях.
2. Залишає світло у вітальні.
3. Витрачає кишенькові гроші за день й отримує багато задоволення.
4. Не снідає.
5. Долає великі відстані пішки, у цей час дуже втомлюючись.
6. Пише однією ручкою цілий навчальний рік.
7. Замість м’яча використовує портфель, бо він дешевший.

Звертаємо увагу дітей на раціональне використання води, газу, електроенергії.

Економія — це дбайливе використання споживачем грошей, придбаних

товарів.

Доцільно наголосити на тому, що пропаганда здорового способу життя (відмова від куріння, алкого�
лю), економне використання води, електроенергії, газу заощадить гроші, збільшить сімейний бюджет.

Далі діти працюють над тим, які проблеми можуть вирішити заощадження, читають смішинки та
«повертають» водичку у кран.

6. Складання розповіді «Як я можу збільшити сімейний бюджет». Слід враховувати подані підказки.
1. Гроші зекономлені — це гроші зароблені.
2. Економне використання газу, води, електроенергії.
3. Бережливе ставлення до особистих речей і сімейного майна.
4. Раціональний розподіл кишенькових грошей.
5. Допомога у веденні домашнього господарства.
6. Робота на присадибних ділянках.
7. Збір грибів, ягід, лікарських рослин.
8. Серйозне заняття в гуртках, студіях (можливі перемоги в конкурсах і грошові винагороди).

7. Опрацювання правил безпечного поводження з електроприладами, газом, водою (с. 53).

Висновок. Сімейний бюджет потрібно споживати раціонально.

Від економного, бережливого ставлення до грошей залежатиме добробут кожної сім’ї, тобто буде
жити краще.

ІІІ. Домашнє завдання. Навести приклади, коли особиста ощадливість допомогла поповнити сі�
мейний бюджет.

УРОК 12. Практична робота № 2.
Розрахунок витрат на проведення родинного свята

Мета: навчитися співвідносити сімейні доходи і витрати; вчитися уникати невиправданих витрат.

Обладнання: ручка, ілюстрації відзначення свят.

Інструкції щодо виконання практичної роботи.

Доцільно перед виконанням роботи провести з учнями бесіду:
Які свята традиційно відзначають у вашій родині?
Як сім’я готується до свята?
Які потреби виникають у зв’язку з підготовкою та проведенням свята?
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Яке ваше найулюбленіше свято? Чому?
Розрахунок витрат на проведення родинного свята. (Хід роботи див. на с. 54).

ТЕМА 3. ХТО ЗАХИЩАЄ СПОЖИВАЧА

Мотивація
Після опрацювання цієї теми учні будуть:

мати уявлення про існування та місцезнаходження державних установ і громадських організа�
цій, які захищають інтереси споживачів;

орієнтуватись у ситуаціях, які потребують захисту споживчих інтересів родини;
усвідомлювати можливі шляхи захисту споживчих інтересів родини;
робити висновки щодо необхідності захисту споживчих інтересів родини.

Основні поняття: неякісний товар або послуга, несвоєчасно  надана послуга, недоступна або недо�
стовірна інформація, термін придатності, обважування, обрахування.

Обладнання: предметні малюнки, сигнальні картки, кольорові олівці.

УРОК 13. Ситуації, у яких родина як споживач потребує захисту 
(придбаний неякісний товар або послуга; несвоєчасно надана послуга; 

недоступна або недостовірна інформація про товари 
та послуги; обважування, обрахування)

Словничок споживача: права споживачів, неякісний товар або послуга, несвоєчасно надана по�
слуга, недоступна або недостовірна інформація, термін придатності, обважування, обрахування,
упаковка, гарантія на товар.

БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ

Неякісний товар або послуга — це такі, що не можуть бути використані для конкретних споживчих
цілей і задовольнити конкретну споживчу потребу.

Несвоєчасно надана послуга — не надана у визначений час тим, хто надає її (перукар, майстер з ре�
монту взуття, одягу та ін.).

Недоступна або недостовірна інформація про товари й послуги — це інформація, яка не повністю
(не вказані дата виготовлення, виробник, термін придатності тощо) або неправдиво (інша дата виго�
товлення з метою збільшення терміну придатності, інший виробник і т. п.) інформує споживачів.

Термін придатності — це термін, указаний на етикетці чи упаковці товару, який визначається з да�
ти виготовлення до дати останнього терміну використання; час, протягом якого товар придатний до
використання.

Обважування — це ситуація, яка виникає між споживачем та продавцем під час купівлі товару, в ре�
зультаті чого споживач недоотримує певну кількість його (товару).

Обрахування — ситуація, яка виникає між продавцем і споживачем під час купівлі товару, коли поку�
пець сплачує більшу, ніж треба, вартість за придбаний товар.

I. Актуалізація опорних знань.
1. Повторення термінів «споживач», «товар», «послуга».
II. Робота над новим матеріалом.
2. Учитель пропонує розглянути наведені в зошиті ситуації (с. 55), які потребують самозахисту.
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1. Мама купила в магазині молоко. Воно виявилось кислим.
У цьому випадку споживач (мама) отримала неякісний товар.
2. Батько забрав з ремонту годинник, який наступного дня зупинився.
У цьому випадку споживач (батько) отримав неякісну послугу.
3. Борис вирішив пошити собі до дня народження костюм. Він звернувся в ательє. Був обумовлеB
ний термін виконання замовлення. Але в зазначений час костюм не був готовий, тому Борис змуB
шений був вдягти старий костюм.
У цьому випадку споживачу не була своєчасно надана послуга.
4. Бабуся придбала в кіоску на ринку баночку сметани. На ній не були вказані дата виготовлення
і термін придатності. А сметана виявилась несвіжою.
У цьому випадку споживач отримав неповну інформацію щодо придбаного товару та неякісний
сам товар.
5. Мама купила на ринку два кілограми апельсинів. Коли ж вона скористалась контрольними
вагами, то виявилось, що їх вага менша.
У цій ситуації було здійснено обважування.
6. Бабуся купила на ринку овочі. Коли ж порахувала здачу, то виявилось, що їй дали грошей менше,
ніж потрібно.
У цій ситуації продемонстровано обрахування.

3. Бесіда.
Як визначити, якісний товар (послуга) чи ні? 
Чи попадав хтось із вас або членів вашої родини в подібні ситуації? Наведіть приклади.
Де частіше вони виникали: на ринку, у магазинах чи супермаркетах?
Чи спромоглися ви або члени вашої родини розв’язати ці проблеми? Яким чином?

Під час обговорення наведених ситуацій треба підвести учнів до висновку, що в деяких ситуаціях
сам споживач може розв’язати певну проблему, а інколи потрібно звернутися за допомогою до компе�
тентних органів чи установ і кваліфікованих спеціалістів. Опрацювання прав споживача (с. 56).

4. Учням пропонується записати поради споживачу, який купив неякісний товар.
5. Учні розглядають етикетки товарів, розказують, про що вони довідалися з них. Малюють свою

етикетку з необхідною інформацією (с. 57).
ІІІ. Домашнє завдання. Учитель пропонує учням довідатись у батьків про ситуації, у яких родина

як споживач потребувала захисту.

УРОК 14. Можливі шляхи захисту інтересів споживачів 
(споживчий самозахист, звернення 

до державних установ і громадських організацій, 
які захищають інтереси споживачів)

Словничок споживача: споживчий самозахист, права споживачів, державний захист прав спожи�
вача, судовий захист прав, громадські об’єднання споживачів, Державний комітет із захисту прав спо�
живачів, Державний комітет із питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспожив�
стандарт).

БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ

Самозахист споживачів здійснюється шляхом безпосереднього звернення до продавця або ви�
робника, коли таке звернення стосується безпеки чи якості продукції або ж повноти чи об’єктивності
інформації. Така форма захисту законодавчо передбачена для заміни продукції неналежної якості
(йдеться про повернення сплачених коштів за таку продукцію у випадку, коли заміна продукції або
гарантійний ремонт товару протягом визначеного терміну неможливі).
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Ти як споживач маєш право на:
належну якість товарів і послуг;
необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товари і послуги;
відшкодування збитків, завданих товарами і послугами неналежної якості;
звернення до суду та інших уповноважених органів за захистом порушених прав.

З метою захисту своїх законних прав та інтересів громадяни мають право об’єднуватися на добро�
вільній основі у громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).

В Україні громадські організації діють практично в усіх регіонах. Основним завданням їх є забез�
печення захисту прав споживачів згідно діючого законодавства про захист прав споживачів.

Інформування й освіта споживачів
Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», виробники зобов’язані надавати спо�

живачам таку інформацію (стаття 15):
назву товару;
найменування або відтворення знака для товарів і послуг;
дані про нормативні документи, вимогам яких має відповідати вітчизняна продукція;
дані про основні властивості продукції, а для харчових продуктів — про їх склад;
відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин і позначку про наявність або відсутність у

складі продукції генетично модифікованих компонентів;
дані про ціну (тариф), разом із сумою податків та інших обов’язкових платежів;
умови придбання та правила зберігання продукції;
гарантійні зобов’язання виробника;
дату виготовлення;
правила експлуатації чи споживання;
найменування та контактну інформацію про виробника продукції, а також про осіб, які здійсню�

ють ремонт або технічне обслуговування;
термін придатності.

Роль споживчих організацій
В Україні є приблизно сто неурядових організацій (НУО) споживачів.  Більшість цих організацій

займаються захистом споживчих прав людини, інформаційною та освітньою діяльністю, а також пред�
ставляють інтереси споживачів у прийнятті рішень на рівні суспільства. Діяльність таких організацій
має вкрай важливе значення, оскільки вони, серед усього іншого, ініціюють судові процеси щодо за�
хисту прав споживачів і забезпечують в Україні навчання споживачів.

Чинне законодавство України передбачає різні, наведені нижче, форми захисту прав споживачів.
Захист прав споживачів в інтересах суспільства
Споживачі мають право створювати неурядові організації з метою захисту своїх законних прав;

процедура створення та функціонування таких об’єднань врегульована Законом «Про об’єднання
громадян» №2460�ХІІ. Захист прав споживачів в інтересах суспільства є реалізацією суспільних
(колективних) інтересів щодо 
забезпечення конституційних прав громадян.

Разом з тим, на противагу самозахистові, він здійснюється із залученням державних органів, ор�
ганів місцевого самоврядування та судових органів. Захист суспільних інтересів, зокрема прав спо�
живачів, характеризується також проведенням освітньої та аналітичної діяльності, пов’язаної з дот�
риманням нормативних вимог щодо якості та безпеки продукції та послуг (стаття 25 Закону).

Державний (адміністративний) захист
Державний захист забезпечують компетентні державні органи, відповідальні за захист прав спожи�

вачів, а також система їхніх місцевих відділів (адміністрацій та управлінь). Повноваження вказаних ор�
ганів захисту прав споживачів визначені у статті 26 Закону, а також у низці підзаконних актів. Перевір�
ки суб’єктів господарської діяльності проводяться тільки за письмовим розпорядженням керівника ад�
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міністрації і можуть бути плановими (які проводяться не частіше, ніж раз на рік) або позаплановими,
що проводяться за заявами споживачів.

Захист в органах самоврядування
Близьким до адміністративного (державного) захисту є захист прав споживачів в органах самовря�

дування, який, згідно зі статтею 28, забезпечується через спеціальні відділи виконавчих комітетів орга�
нів місцевого самоврядування і передбачає розгляд і реагування на заяви споживачів; аналіз угод між
споживачами й виробниками або продавцями; тимчасове призупинення реалізації продукції неналежної
якості. Разом з тим, стосовно інших санкцій за порушення споживчого законодавства, Закон передбачає,
що органи місцевого самоврядування повинні передавати відповідну інформацію щодо порушень до ор�
ганів державної влади, відповідальних за захист прав споживачів.

Судовий захист
Судовий захист прав споживачів (стаття 22 Закону) містить положення про направлення заяв від

споживачів, неурядових організацій або державних органів безпосередньо до господарських судів.
Нова редакція Закону не встановлює юрисдикції позовів у споживчих справах і суперечить положен�
ням попередньої редакції Закону, яка дозволяла подання скарг особою, чиї права було порушено, до
будь�якого суду, за вибором скаржника. Зараз юрисдикція залежить від місця розміщення споживача
та відповідача, відповідно до місця придбання товару (територіальна юрисдикція).

Споживачі звільняються від сплати державного мита за позовами, пов’язаними з порушенням
їхніх прав.

Про що ти можеш запитати продавця у крамниці?
Про будь�які товари, які продаються у крамниці, зокрема:

про виробника товару і місце його виробництва, зокрема країну, де було вироблено товар;
про дату виготовлення товару;
про призначення будь�якого товару (як він працює, діє);
про склад товару (компоненти, з яких він складається);
про ціну товару (можливі знижки);
про гарантію на товар (тобто зобов’язання продавця/виробника безкоштовно відремонтувати

або замінити товар, якщо він зламається не з твоєї вини);
про можливість заміни (обміну), ремонту товару;
про кольори і форми, у яких товар випускається;
про будь�що інше, пов’язане з цим товаром і потрібне тобі, щоб вирішити, купувати товар чи ні.

Продавець зобов’язаний дати відповідь на всі ці запитання, зокрема шляхом надання для ознайом�
лення споживачем документів про товар, підготовлених виробником товару.

Слід пам’ятати, що не можна зловживати цим правом і ставити продавцеві запитання про товаB
ри, які ти не збираєшся купувати, або про те, що не пов’язане з товаром або не потрібно тобі для того,
щоб купити товар.

Як посвідчується придбання товару?
Те, що ти купив товар і заплатив за нього певну суму грошей, зазвичай, посвідчується чеком касо�

вого апарату (його ще називають фіскальним чеком) або, якщо товар купується на ринку, у кіоску чи
в іншому місці, де немає касового апарату, —товарним чеком. Під час придбання будь�якого товару
слід завжди вимагати від продавця фіскальний або товарний чек. Це дуже важливо, адже без цього че�
ка тобі потім буде складно довести, що ти купив саме цей товар і саме у цій крамниці. 

Запам’ятай: продавець зобов’язаний видати тобі чек. Видача чека не залежить ні від кількості придба�
них товарів, ні від їхньої ціни.

На що слід звертати увагу під час придбання товарів?
Продовольчі товари й ліки. Якщо ти купуєш продовольчий товар або ліки, то слід звертати увагу на

термін придатності такого товару (він має бути обов’язково зазначений на упаковці, етикетці, пас�
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порті чи в іншому документі, що додається до товару, зазвичай на нього вказують слова «вжити до»,
«зберігати не більше»). Якщо товар прострочений, то його в жодному разі не можна купувати. Більше
того, ти маєш право вимагати, щоб продавець дав тобі непрострочений товар або, якщо такого товару
немає, повернув гроші (за умови, звичайно, що ти їх уже заплатив).

Крім того, слід уважно перевірити цілісність упаковки й зауважити умови зберігання товару в крам�
ниці (наприклад, свіже м’ясо має зберігатися і виставлятися лише у спеціальних холодильних установ�
ках, а якщо воно продається «з рук» або лежить просто на полиці в крамниці, таке м’ясо у жодному
випадку не можна купувати).

Непродовольчі товари. Якщо ти купуєш непродовольчий товар, слід перевірити, чи він відповідає
своєму описові та характеристикам (вага, склад тощо) та чи працює належним чином (велосипед
їздить, ручка пише, телевізор вмикається і настроюється на телеканали). Для деяких непродовольчих
товарів встановлено також термін придатності (товари побутової хімії, парфумерні вироби) або строк
служби, якщо використання такого товару понад цей строк є небезпечним.

Пам’ятай, що продавець зобов’язаний розкрити упаковку і при тобі перевірити справність товару,
який ти купуєш. Крім того, продавець зобов’язаний належним чином оформити всі потрібні докумен�
ти, пов’язані з придбанням товару, зокрема, гарантійний талон.

Що робити, якщо продавець відмовляється відповідати на запитання про товар, не хоче
показати товар або оформити всі потрібні документи на його продаж?

Перш за все, слід ввічливо пояснити продавцеві, що це твоє право, а його обов’язок. (За винятком
тих випадків, коли продаж деяких товарів неповнолітнім обмежений, а тобі ще не виповнилося 18 ро�
ків. Це стосується, зокрема, цигарок та алкогольних напоїв.)

Якщо продавець і далі відмовляється задовольнити твою вимогу, ти можеш:
відмовитися від придбання товару (якщо гроші заплачено — вимагати їхнього повернення).

Часто це найкращий спосіб уникнути можливих проблем у майбутньому, особливо, якщо товар вия�
виться бракованим;

вимагати зустрічі з директором (завідуючим) крамницею або будь�ким з керівництва, хто відпові�
дає за обслуговування клієнтів (йому можна пояснити все те, що ти намагався пояснити продавцеві);

вимагати, щоб тобі видали Книгу скарг і пропозицій (або взяти її самому, якщо вона виставлена,
як цього вимагає закон, у торговельному залі), і зробити в ній запис про претензії до якості обслуго�
вування. У випадку використання Книги скарг і пропозицій, слід пронумерувати сторінки в Книзі та
чітко вказати свої ім’я, прізвище і номер телефону;

звернутися за допомогою до Державного комітету із захисту прав споживачів, міліції, прокуратури
чи суду (для того, щоб отримати допомогу від державних органів, бажано мати свідків або інші підтвер�
дження того, що твої права було порушено).

Що робити, якщо куплений товар не підійшов за розміром, кольором чи зовнішнім виглядом?
Зрозуміло, що ти не завжди можеш правильно оцінити, наскільки куплений товар підходить тобі

за розмірами, формою, кольором тощо. Саме тому закон дозволяє тобі обміняти куплений товар на�
лежної якості (якщо товар неналежної якості (несправний) — твої права значно ширші) на аналогіч�
ний товар протягом 14 днів з дня його придбання за умови, що:

товар не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не
може бути використаний за призначенням;

товар не був уживаний;
збережено товарний вигляд, споживчі властивості товару;
наявні пломби (тобто ніхто не розбирав товар), касовий чек, товарний чек або інші документи,

що посвідчують придбання товару.
Слід зауважити: якщо аналогічного товару немає, то ти матимеш право на власний вибір:

купити інший товар (з відповідною доплатою, якщо ціна товару більша, або поверненням тобі
грошей, якщо менша);
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отримати назад гроші, сплачені за куплений товар, який тобі не підійшов;
купити аналогічний товар одразу ж після його надходження у продаж до цієї крамниці.

Пам’ятай, що деякі товари не можна повертати чи обмінювати. До них, зокрема, належать:
продовольчі товари;
ліки;
білизна натільна чи постільна;
відео�, аудіокасети;
компакт�диски;
книжки, газети, журнали, інші друковані видання;
дитячі іграшки;
парфумерно�косметичні вироби (одеколони, дезодоранти, парфуми).

Що робити, якщо куплений товар виявився неякісним?
Якщо куплений товар виявився неякісним, ти маєш право на власний вибір вимагати:

безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх виправлення (напри�
клад, вартості ремонту товару в майстерні);

заміни на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості;
відповідного зменшення купівельної ціни товару;
заміни на такий самий товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) з відповідним перерах�

уванням купівельної ціни;
розірвання договору та відшкодування збитків, яких ти зазнав.

I—II. Актуалізація опорних знань та робота над новим матеріалом (с. 58—59).
1. Урок можна розпочати із ситуативної гри: учитель приносить до класу продуктовий чи проми�

словий товар, що виявився неякісним.
2. Проблемне запитання до класу: що робити з таким товаром?
3. Учитель запитує учнів, чи були подібні випадки у їхніх родинах. Що робили батьки у цій ситуації?
4. Розповідь учителя про споживчий самозахист у різних випадках:

неякісний товар чи неякісна послуга;
несвоєчасно надана послуга;
недоступна і недостовірна інформація про товари й послуги;
обважування;
обрахування.

5. Завдання «Виправ помилки» (с. 58). Дітям пропонується сформулювати поради споживачам
невдалих покупок.

6. Бесіда «Хто захищає споживача». Ознайомлення зі статтями Закону України «Про захист прав
споживачів» та назвами державних і громадських організацій.

7. Робота в групах (с. 59).
Перша група. Що робити, якщо куплений товар не підійшов за розміром, кольором, зовнішнім ви�

глядом?
Друга група. На що слід звертати увагу під час придбання товарів?
Третя група. Що робити, якщо продавець відмовляється відповідати на запитання про товар, по�

казати товар або оформити всі необхідні документи на його продаж?

ІІІ. Домашнє завдання. Учням пропонується відвідати крамницю та ознайомитися з «Куточком
споживача».
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УРОК 15. Державні установи та громадські організації. 
Екскурсія в Управління у справах захисту прав споживачів 

Мета: ознайомитися з місцезнаходженням і функціями державних установ і громадських органі�
зацій області (району, міста).

Обладнання: блокнот, ручка.

1. Під час екскурсії дітям пропонується бути уважними й ознайомитися попередньо із запитання�
ми, на які вони мають відповісти після повернення з екскурсії (с. 59—60).

2. Результати екскурсії учні оформлюють у робочому зошиті у вигляді таблиці та роблять відповід�
ні висновки.

УРОК 16. Практична робота № 3.
Моделювання життєвої ситуації, 

яка потребує захисту інтересів споживача 

Мета: навчитись орієнтуватись у ситуаціях, які потребують захисту; усвідомлювати можливі
шляхи захисту; робити висновки щодо необхідності захисту споживчих інтересів родини.

Обладнання: ручка, предметні малюнки.

Інструкція щодо виконання практичної роботи.

1. Для актуалізації знань розглянути малюнки товарів і визначити, які з них неякісні.
2. Дати відповіді на запитання: 

У яких ситуаціях ви, як споживачі, потребуєте захисту?
Як діяти, коли споживач придбав неякісний товар чи неякісну послугу?
Хто захищає інтереси споживачів?

3. Розглянути наведені у зошиті ситуації і дати поради споживачам.
4. Зробити висновок щодо можливих власних дій.
5. Обрати товари, які не можна обмінювати (с. 62), пояснити чому.

УРОК 17. Повторення й узагальнення вивченого
Мотивація
Після опрацювання цієї теми учні:

повторять й узагальнять вивчене з курсу «Споживання у родині»;
удосконалять уміння і навички виконання практичних робіт;
усвідомлять важливість і необхідність здобутих знань і вмінь;
набудуть навичок (моделюючи ситуації) використання вивченого в повсякденному житті.

Обладнання: картки з написами потреб, картки із завданнями, таблиці, схеми, малюнки, кольоро�
ві олівці.

БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Повторення базових понять (у вигляді таблиці: ліворуч — назви понять, праворуч — їх визна�
чення). Завдання: «З’єднай відповідні частини».
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2. Складання переліку потреб для оздоровлення членів родини (під час відпусток, канікул) (с. 63).
Учень має розподілити їх за групами (базові, духовні, головні, другорядні).

3. Розв’язування задачі про сімейний бюджет. Висновки.
4. З поданого у робочому зошиті переліку потреб школяра (шкільна форма, щоденник,  наклейка, бре�

лок, підручник, закладка, зошит, улюблена іграшка, спортивна форма, взуття, стильний одяг, прикраса,
косметика, портфель, плеєр, м’яч) треба вилучити зайве, а потім червоним кольором виділити головні по�
треби, а синім — другорядні.

5. Робота в групах.
Клас ділиться на три групи, кожна з яких отримує певне завдання. Кожна група рахує сімейні витра�

ти, називає загальну суму витрат і визначає, чи вистачить сімейного бюджету для оплати цих витрат.
6. Практикум споживача (додаткова тривала вправа). Рольова гра «Найбагатша сім’я».
Учні мають набути навичок:

аналізу бюджету сім’ї (доходи, витрати, заощадження);
елементарних фінансових розрахунків;
прийняття колективних (сімейних) рішень.

І етап. Учні об’єднуються в групи (сім’ї), розподіляють ролі (батько, мати, син та ін.), вибирають пріз�
вище родини.

ІІ етап. Сім’ї вирішують, якими доходами поповнити бюджет, як робити раціональні витрати.
Складають таблицю «Доходи. Витрати». Доцільними будуть сюрпризи — непередбачувані ситуації,
які потребують прийняття колективних рішень. Наприклад: У мами з’явилася можливість додатковоB
го заробітку (2 год./день), але домашнім господарством у такому разі повинні займатися діти.

Тата оштрафували на 25 гривень за порушення правил дорожнього руху.

ІІІ етап. Підведення підсумків.
На основі таблиць зіставляються доходи й витрати, обчислюються заощадження. Під час підведен�

ня підсумків враховуються не лише прибутковість чи збитковість бюджету, а й те, у що були вкладені
гроші. Переваги матимуть сім’ї, які вкладали гроші в охорону здоров’я, освіту, культурний відпочинок.

7. Виконання тестових завдань (с. 65). Загальні висновки про успішність вивчення курсу.

Відповіді на тестові завдання:
1 — Б; 2 — А; 3 — Б; 4 — А; 5 — В; 6 — Б; 7 — В.
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Поняття:

Сім’я

Потреби

Сімейний бюджет

Заощадження

Держспоживстандарт

Визначення:

Доходи і витрати сім’ї за певний час
Організація, що захищає права споживачів
Необхідність у чомусь, бажання щось мати
Люди, які проживають в одній квартирі, ве�
дуть спільне родинне господарство
Частина доходу, яка залишається після того,
як зроблено усі витрати



3.3. Споживання у родині.

Робочий зошит для учня. 3 клас 

Дорогий друже!

Ти вже ознайомився з абеткою юного споживача,
здолав перші сходинки споживання. А тепер ти маєш
нагоду сам побувати у ролі споживача. І не тільки сам,
а й твої дідусь і бабуся, мама й тато, сестричка і братик.
Отже, «споживач — родина».

Ти більше дізнаєшся про сімейні потреби, вчитимешся
співвідносити свої потреби з родинними. Тобі цікаво 
буде довідатись, звідки беруться в сімейному гаманці
гроші і як їх розумно витрачати. Корисними будуть і
знання про те, що тебе і твою родину як споживачів захи'
щає держава і її закони. Знання, які ти отримаєш з цього
посібника, підкажуть тобі, як правильно діяти у різнома'
нітних життєвих ситуаціях, не припустись помилок.

У зошиті зібрані завдання, оповідання, казки, 
вірші, загадки, прислів’я, які допоможуть тобі оволодіти
новими знаннями, навчать думати, спостерігати, відчу'
вати себе справжнім споживачем.

Бажаємо, щоб твоє навчання було цікавим і захоплю'
ючим, а споживчі знання — корисними для тебе і твоєї
родини.

Умовні позначення:

Поміркуй! Робота в парах (групах)

Словничок Запам’ятай!

Домашнє завдання

III — 25

III



ТЕМА 1. ПОТРЕБИ РОДИНИ

УРОК 1. Індивідуальні та колективні (сімейні) потреби. 
Залежність потреб від статі, віку, місця проживання, складу сім’ї

Словничок споживача: сім’я, потреби індивідуальні, потреби
колективні (сімейні).

1. Пригадай і запиши.
Споживач — це .
Потреби — це .
Потреби поділяються на .
2. А. Чи можна назвати родину, про яку йдеться у вірші, родиною

споживачів? 

Ось дідусь мій і бабуся —
Ними змалку я горджуся.
Тата й маму я люблю
І сестричечку малу.
Є ще старший брат і Я. 
А усіх нас — аж 7Я.
Це родина вся моя!

Де усіх нас розмістити?
Ось будиночок, щоб жити.
Одягнемось в вишиванки
Й посідаємо на ґанку.
Тато дивиться на поле —
«Буде хліба в нас доволі».
Та й садок вродив, нівроку.
А в городі щедро й густо
І картоплі, і капусти.
Ну, а все, чого немає —
У крамниці ми придбаєм.

...Сонце котиться до гаю.
Тихо пісню заспіваєм.
Любо жити в ріднім краю!

Іванна Мельник

Б. Підкресли у вірші назви членів родини.
В. Якими є потреби, згадані у вірші: особистими чи сімейними?
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Сім’я — це люди, об’єднані родинними обов’язками, які про�
живають разом і ведуть спільне родинне господарство.

3. Намалюй (запиши) всередині квітки членів своєї сім’ї. На 
маленьких пелюстках напиши свої особисті потреби, на великих —
сімейні. Зафарбуй однаковим кольором ті пелюстки, на яких ці 
потреби співпадають.

4. A. Обговоріть ситуацію і прийміть рішення.
Сім’я Петренків на свої гроші може

придбати телевізор або організувати
доньці'студенці турпоїздку до Прибал'
тики на 3 дні.

Допоможіть зробити вибір. У разі
прийняття якого рішення будуть задо'
волені індивідуальні потреби, а в яко'
му випадку — колективні?

Б. Пригадай «Казку про золоту рибку».
Які потреби хотіла задовольнити баба: індивідуальні чи сімейні?

У кожної людини є свої особисті (індивідуальні) потреби.
Потреби, які задовольняють необхідність, нестачу, бажання сім’ї

щось мати, чимось володіти — колективні (сімейні) потреби.
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5. Пригадай, якими іграми захоплюються дівчатка. А яким іграм
віддають перевагу хлопчики? Намалюй предмети, які знадобляться
для ігор хлопчикам, дівчаткам.

6. Скажи, що художник намалював неправильно.

7. Вибери у крамниці одяг і взуття для родини, яка проживає в
Криму. (У поданому ланцюжку слів потрібні підкресли зеленим
кольором.)

Сандалі, шорти, шапка'вушанка, солом’яний капелюшок, валян'
ки, літня сукня, футболка, сонцезахисні окуляри, теплі рукавиці.
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8. Запиши в таблицю потреби сім’ї Онищенків і Білецьких.
Сім’я Онищенків: мама — учитель, тато — програміст, Галинка —

школярка й Оленка — студентка.
Cім’я Білецьких: дідусь, бабуся (пенсіонери), мама — лікар, 

тато — музикант, Тарасик і Петрик — діти'дошкільнята.

Чи одинакові потреби у цих сім’ях?

Висновок. Потреби залежать від 

.

A. Запиши, які потреби потрібно задовольнити тобі і твоїй сім’ї,
щоб вихідний день пройшов цікаво і корисно. 

Мої потреби

.
Сімейні потреби

.

Б. Чи співпадають твої потреби із сімейними? Від яких особи'
стих потреб ти б відмовився (відмовилася) задля задоволення по'
треб сімейних?

Сім’я Онищенків Сім’я Білецьких
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УРОК 2. Періодичність потреб у товарах і послугах 
(постійні, періодичні, сезонні тощо). 
Планування покупок

Словничок споживача: потреби періодичні, постійні, сезонні.

1. Що було б, якби не було:
1 група — їжі;
2 група — одягу;
3 група — житла?
Висновок. Людина не може жити без 

.

2. Запиши в таблицю товари і послуги, потрібні для задоволення
потреб людей в їжі, одязі, житлі.

3. Пригадайте казки «Коза'дереза» (1 група), «Колобок» (2 гру&
па), «Рукавичка» (3 група), «Котик і Півник» (4 група), «Кіт у чо'
ботях» (5 група). Зазначте, які потреби хотіли задовольнити герої
цих казок.

Товари Послуги

Їжа

Одяг

Житло
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Основні (базові) потреби (їжа, одяг, 
житло) є постійними.

Чи є постійними потреби духовні?
4. А. Назви� місяці року, коли школа надає тобі послуги у навчан'

ні. Назви речі, якими ти користуєшся в школі. Чи користуєшся ти
ними постійно, чи тільки під час навчання?

Б. Прочитай, які речі взяв із собою до школи Миколка'першо'
класник для задоволення своїх шкільних потреб. Чи всі вони йому
потрібні?

МИКОЛА'ПЕРШОКЛАСНИК

Перший раз малий Микола
Став збиратися до школи.
Олівця поклав у сумку,
Книги, ручку, зошит, гумку,
М’яч, перо, граблі, подушку,
На обід м’яку пампушку,
Двох метеликів, лопатку,
Білочку руду хвостату,
Лук і стріли, і рушницю,
Ще й пухкеньку паляницю,
Ще стільця, стола, і парту,
І географічну карту,
Трактора, машинку, мило —
Вже й надворі звечоріло,
Сів Миколка, дума думку:
«Чи усе поклав у сумку?»

Надія Кир’ян

III — 31

III



5. А. Відгадай загадки.
1. Кружляє ніжно білий пух,

Міняє зайчик свій кожух,
Вдягає ласка рукавички,
Співають весело синички,
Ведмідь в берлозі вже дріма,
Яка пора, скажіть?

2. Привітанням журавля
Я пробуджую поля,
Небеса і ручаї 
Я заквітчую гаї.
Відгадали, хто вона,
Ця красуня чарівна. 

3. Зрілі вишні у садку,
І сунички у ліску,
Теплі дні, барвисті квіти
Нам дарує щедре... 

4. Прийшла дівчина до хати, 
Узялась хазяйнувати:
Вправно скриню відімкнула, 
В жовту свитку ліс вдягнула. 
Б. Як із змінами пір року (сезонними змінами) змінюються 

потреби людей в одязі, взутті?
6. З’єднай за допомогою стрілочок пори року і речі, які люди 

носять у цей сезон.
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7. А. Довідайся у дорослих.
Що таке сезонний розпродаж?
Чи доцільно купувати чоботи влітку, а сандалі — взимку?
Б. Поясни смисл прислів’я.

Готуй сани влітку, а віз — узимку.

В. Чи правильно планує покупку дядько Іван? 

ПІДГОТОВКА

— Дядьку Іване! Ось подивіться, що я купив, — показує Гриць
сусідові новий футбольний м’яч.

— Що ж, — почухав потилицю сусід, — треба, виходить, і мені
терміново купувати.

— Теж м’яч?
— Та ні, треба купити скло на запасні шибки для вікна (Нар.

творчість).

1. Потреби бувають постійні, періодичні, сезонні тощо.
2. Планувати покупки необхідно і корисно.

Попрацюй разом зі своєю сім’єю. Довідайся, як у вашій сім’ї пла'
нуються покупки.

УРОК 3. Традиції родини (у харчуванні, побуті, відпочинку тощо)

Словничок споживача: традиції, побут.

1. Розкажи, що в твоїй родині є особливого, незвичайного, тако'
го, що вирізняє її з'поміж інших родин. У своїй розповіді викори'
стай слова'підказки, які заховалися в чарівному квадраті (с. 34).
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Традиції — звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, 
що передаються з покоління в покоління.

2. Пофантазуй. Твоя родина збудувала новий будинок. Намалюй,
який вигляд матиме твоя кімната.

Р З А С Т С К І Й В

Е В И Ш И В А Н К А

Л И О П Л Я М Б Д І

І Ч К Е С Т Р А В И

Г А Х Р Я О Д Я Г О

І Й Ч К Б С Е П І К

Я Ю Л Т Г Е О І М Н

М О В А С Л И С І И

Л П Т Р Д Я К Н О Г

Р Е Л І К В І Я Т А
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Якими товарами і послугами ти скористаєшся, щоб її обладнати?
Яких сімейних традицій побуту ти дотримаєшся?
Чи є в твоєму будинку речі, зроблені власними руками чи ки'

мось з родини?
Чи є речі, які особливо шанують і зберігають, як пам’ять про

людей або якусь подію, і які передаються з покоління до поколін'
ня (реліквія)?

Побут — загальний уклад (порядок) життя, сукупність звичаїв,
властивих якому�небудь народові.

3. Прочитай жарт. Як люди повинні ставитися до реліквії?

РОЗБИТА СПАДЩИНА

— Мамо, ти пам’ятаєш вазу, яка переходить у нашій родині з по'
коління до покоління?

— Так, ну і що?
— Так'от, моє покоління її щойно розбило (Нар. творчість).

4. Відгадай загадки. Чи є слова'відгадки назвами традиційних
страв, які готує твоя мама? Чи є вони традиційними для українсь'
кої кухні?

1. Місили, місили,
Ліпили, ліпили,
А тоді — хіп
І в окріп. 

2. Морква, біб і цибулина,
Бурячок і капустина
Ще й картопля — шусть у горщик.
Ну й смачний зварили 

5. А. Вивчи скоромовку. 
Я несу на кухню кріп.
Кине мама кріп в окріп.
А до кропу ще й петрушку, —
Смачно варить мама юшку.

Б. Чи є в тебе улюблені «фірмові» страви? Запиши рецепт 
однієї з них. Підкресли червоним кольором продукти, куплені в крам'
ниці, зеленим — те, що можна самому виростити на городі, в саду.
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6. A. Поясни смисл прислів’я.

Найсмачніший той хліб, що ти його сам спік.

Б. Пригадай українську народну казку «Лисичка і Журавель».
Якими стравами частували один одного герої казки?

7. A. Уяви, що у тебе день народження. До тебе прийшли гості,
твої однолітки. Вибери наїдки і напитки, якими ти будеш їх приго'
щати. Що із зображеного на малюнку є шкідливим для здоров’я?
Закресли ці товари червоним олівцем.

Б. Як ти ставишся до звички куріння? Чи правильним є твер'
дження «Паління — це традиція»?

Одна з традицій українського народу, яку ми повинні про�
довжувати — це традиція здорового способу життя.

Пам’ятай, що ти українець. Шануй рідну мову, пісню, 
вишиванку, народні традиції!
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8. Започаткуй у своїй родині гарну традицію — подорожувати по
країні, вивчаючи її звичаї і традиції. Вибери для мандрівки один з
видів транспорту. Чи всі види транспорту задовольнять колективні
потреби?

Склади разом з батьками розповідь про традиції святкування у
вашій родині одного з релігійних свят.
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УРОК 4. Комунальні послуги

Словничок споживача: комунальні послуги.

1. А. Прочитай казку. Придумай до неї заголовок.

Жив у затишній квартирі одного красивого міського будинку
хлопчик, на ім’я Байдужко. Понад усе на світі він любив розваги.
Тільки й знав, що веселитися та бездумно витрачати гроші.

Повертався Байдужко додому пізно. Та ще здалеку йому підмор'
гувало Світло у його віконцях, на плиті Кухар'газ готував смачну
вечерю, а з крана весело дзюркотіла Вода, граючись з Байдужком і
голосно сміючись.

Лише Поштова скринька плакала і розривалася, переповнена 
листами. Байдужко навіть не виймав їх, бо знав, що в усіх них
одне повідомлення: «Просимо оплатити борг за комунальні
послуги».

«Байдуже, ще встигну», — думав Байдужко і продовжував насо'
лоджуватися послугами, які люб’язно надавав йому Господар 
Комунальник.

Одного разу пізно ввечері Байдужко повертався додому, а Світло
не моргало йому очками. Відчинив двері, а звідти — Холод. І Кухар'
газ кудись подівся, Холодна і Тепла Водичка пропали.

«Байдуже», — подумав Байдужко і знову пішов розважатися.
Та наступного вечора хлопчик вже не міг зайти до будинку, бо

жодне віконечко не світилось.
Засумував Байдужко.
І раптом, де не візьмись — Світлячок. Він присвітив вхід до 

будинку. Біля дверей лежав лист. Розкрив його Байдужко і 
прочитав…

Ой, ні, не прочитав, бо Світлячок згас (За Іванною Мельник).
Б. Дай відповіді на запитання:

Поміркуй над кінцівкою казки. Що ж там було написано?
Чи доводилось тобі чути у своїй сім’ї вислови: «комунальні 

послуги», «оплата за комунальні послуги». Як ти їх розумієш?
Чому ця казочка нас навчає?

Комунальні послуги — забезпечення населення водою, 
газом, опаленням, електрикою тощо.
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2. Поясни смисл прислів’їв. 

Легше спати без вечері, ніж з боргами.
Позбувся боргу — позбувся журби.

3. Поміркуй, як повернути світло до згаслої лампочки.

4. А. Відгадай загадки.

1. Диво'кухар на вогні
Нам готує відбивні,
Зварить юшку ще й за мить
Молоко закип’ятить.
Славний кухар — чарівник
В кухню по трубі проник.
Здогадались, хто у нас
Куховарить? Так, це — 

2. Як прийде ніч в оселю,
Не свічечка горить:
Я сонечко веселе
Засвічую у мить.
На радість всій малечі
Його під кожен дах
Стовпів могутні плечі
Приносять у дротах. 

3. Що таке: пливе і ллється,
Часом на камінь дереться,
Як немає — все всихає,
Звір і птиця помирає. 

Б. Розкажи, якими комунальними послугами користується твоя
родина? Чи вчасно ви платите за ці послуги? Чи можна зменшити
оплату? Як?
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УРОК 5. Практична робота №1

Складання переліку поточних потреб родини

Мета: навчитися розрізняти потреби першочергові та друго'
рядні; постійні та періодичні; усвідомити залежність потреб від
різних чинників.

Обладнання: ручка, кольорові олівці.

ХІД РОБОТИ

1. Пригадайте, які бувають потреби. Доповніть схеми.
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2. Поміркуйте і запишіть.
Постійні (щоденні) потреби, які має твоя родина на цей тиждень.

Товари і послуги, які потрібно використати для задоволення цих
потреб. 

3. Передбачте якісь несподіванки (приїзд гостей, несправність 
побутової техніки). 

4. Складіть перелік товарів і послуг, які розв’яжуть проблему.

5. Запишіть перелік духовних потреб, а також перелік товарів і 
послуг, які задовольнять потреби відпочинку, розваг.

6. Виберіть і обведіть зеленим кольором потреби, корисні для
ваших сімей, червоним — закресліть шкідливі.

7. Складіть перелік поточних потреб. 

Висновок. 
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ТЕМА 2. РАЦІОНАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ РОДИНИ.

ЕКОНОМІЯ. СІМЕЙНИЙ БЮДЖЕТ

УРОК 6. Сімейний бюджет і його складові

Словничок споживача: бюджет, сімейний бюджет, доходи, 
витрати.

1. А. Прочитай.
В одному маленькому містечку Дивокрай жила сім’я Гриценків.

Вона складалася із шести осіб: тата, мами, сестрички, бабусі, дідуся
та Миколки, який навчався в третьому класі. Хлопчик дуже любив
грати у футбол, тому й попросив тата купити йому справжнісінько'
го шкіряного м’яча.

Б. Обговоріть ситуацію:
Чи зможе тато задовольнити таку потребу сина?
Чи може стати вам підказкою прислів’я: Хочеш щось купити —

зазирни у гаманець.

В. Звідки надходять гроші до сімейного гаманця?

Гроші, отримані родиною за певний період часу (заробітна
плата, пенсії, стипендії, премії, грошові нагороди) — це сімей"

ні доходи.

2. Чи завжди сімейний гаманець залишається наповненим?
На що витрачаються гроші із сімейного гаманця?
Які сімейні потреби при цьому задовольняються?

Сімейні витрати — це витрати, які здійснює родина за пев�
ний період часу (витрати на їжу, житло, одяг, комунальні послу�
ги, навчання і т. ін.)
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Сімейний бюджет — це доходи і витрати сім’ї за певний період
часу (тиждень, місяць, рік).

3. А. Завітайте в гості до казкового лісу.
Познайомтеся з працьовитою родиною
їжачків Колюченків.

Батько працює інженером на грибному 
заводі. Він заробляє 300 лісових гривників
(л. грн.) на місяць. Мама — бухгалтер на цьо'
му ж заводі. Її зарплата — 250 л. грн. Діти на літніх канікулах допо'
магають збирати яблука в лісовому саду. Син Колюнчик заробляє 
30 л. грн., а донечка Колюська — 20 л. грн. 

Б. Складіть таблицю доходів і витрат сім’ї їжачків Колюченків,
якщо їхні місячні витрати були такими:

оплата житла та комунальних послуг — 80 л. грн.;
харчування — 120 л. грн.;
одяг — 70 л. грн.;
купівля шкільного приладдя — 50 л. грн.;
туристична поїздка до країни «Поляндії» — 200 л. грн.

В. Порівняйте доходи й витрати і поставте між ними знаки
«=», «<» чи «>».

Д В
Висновок. Щоб сімейний гаманець (бюджет) був наповнений,

потрібно, щоб витрати доходи.
4. Поясни смисл прислів’я.

Хто багато працює, той багато спожиткує.

Доходи л. грн. Витрати л. грн.
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5. Розв’яжи кросворд.

1. Відчуття необхідності в чомусь.
2. Найвища духовна потреба.
3. Ми не такі багаті, щоб купувати … речі.
4. Людина, яка купує товари (послуги) для власних потреб.
5. Дії, спрямовані на те, щоб привернути увагу покупців.
6. Речі, які задовольняють потреби людини і виготовлені для

продажу.

Склади і розв’яжи задачу про сімейні доходи і витрати.

Розв’язок:
Відповідь.

УРОК 7. Доходи родини, їх формування. 
Розподіл доходів відповідно до потреб родини

Словничок споживача: доходи, витрати; потреби першочергові,
другорядні.

1. Прочитай віршик «Хто працює, не бідує», взятий із старої чи'
танки, яку, мабуть, читали ще твої дідусь і бабуся. Поміркуй, як цей
віршик пояснює прислів’я: «Хто дає, той має».

ХТО ПРАЦЮЄ, НЕ БІДУЄ

Хто на божий хліб працює
І дорібку не марнує,
Той всього має доволі,
Не зазнає злої долі.

Так коваль у кузні клепче,
Поки ще залізо тепле,
То вози кує, то коні
І не жалує долоні.

1 Б

2 Ю

3 Д

Ж

5 Е

6 Т

4
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Тесля теше і гиблює,
Мірить балки і будує
То хатину, то комору,
Тут стодолу, там обору.

Мельник теж не без роботи,
Млин у нього, щоб молоти,
У ківш зерно насипає,
Зате крупи, муку має.

Ткач сидить у чистій хаті
І стукоче при верстаті,
Він полотна з пряжі робить
Та й на хліб собі заробить.

А там шилом швець майструє,
Смолою дратву смарує,
На попиту ладить шкіру,
Шиє чоботи під міру.

Ось і дітям примір з того,
Щоб за життя молодого
Добирали сил, охоти
До науки, до роботи!

2. А. Відгадай загадку.
Не хочеться працювати,
А кортить поїсти, спати.
Все не ладиться робота —
Відступає вся охота.
Бо за вами, немов тінь,
Ледащиця ходить — 

Б. До слова'відгадки підбери слово, протилежне за значенням.
3. Вивчи прислів’я і поясни його смисл.
Праця чоловіка годує, а лінь марнує.
4. A. Чи знаєш ти, як поповнюється сімейний бюджет твоєї роди'

ни? Які доходи має сім’я?
Б. Дізнайся у батьків про сімейні доходи твоєї сім’ї на поточ'

ний місяць.

№ з/п Доходи грн.
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5. Намалюй потреби своєї сім’ї. Познач ті потреби, які потрібно
задовольнити в першу чергу. І закресли ті потреби, від яких слід по'
ки що відмовитися.

6. Гра «За і проти».
Умови гри: 

1. Клас ділиться на дві групи (команди).
2. Ведучий говорить фразу, наприклад: «Якщо ми купимо

комп’ютер, то...».
3. Гравці:

4. Приймається рішення.

1 команди
називають позитивні сторони 
покупки, наприклад: розшири'
мо свій кругозір.

2 команди
називають негативні сторони 
покупки, наприклад: погіршить'
ся наш зір.
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А. Прочитай вірш І. Деркача «На Олюнчинім городі». 

На Олюнчинім городі
Біля річки ще й при броді
Виростає картоплина,
В кожушині цибулина,

Рожевіє цвітом мак
І товстішає буряк,
А смугастий дід'гарбуз
Розвалився, ніби туз.

Їх Олюнька доглядає,
Прориває, підливає.
Підгорнула картоплину,
Підпушила цибулину

І не скривдила буряк,
Підлила водою мак.
А смугастий дід'гарбуз
Розтовстів, як карапуз.

Всі в городі Олю знають,
Господиню вихваляють.
Шепче цвітом тихо мак:
— Ну й Олюнька, ну й мастак!
А маленька жовта диня:
— Справжня з Олі господиня!

Б. Дай відповідь на запитання.
Чи поповнює Оля своєю працею сімейний бюджет?
В. Підготуй розповідь на тему: «Моя участь у поповненні

сімейного бюджету».
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УРОК 8. Кишенькові гроші

Словничок споживача: кишенькові гроші.

1. Кишенькові гроші — то великі гроші чи ні?
2. А. Вибери товари і послуги, які ти можеш купити за кишень'

кові гроші.

Б. Чи правильним є твердження: «Кишенькові гроші можна ви&
тратити абияк. Адже це невеликі гроші»?

3. Запиши, звідки у тебе беруться кишенькові гроші.

4. Складіть зі своїм товаришем (подругою) розповідь на тему:
«Як можна збільшити свої кишенькові гроші».

5. Прочитай усмішку «Розумний Івась».

РОЗУМНИЙ ІВАСЬ.

— Чого плачеш, Івасю?
— Бо загубив копійку.
— На тобі дві копійки, та тільки не плач!
— Та чого ж ти ще плачеш?
— Як же мені не плакати? Якби не загубив тої копійки, то вже 

мав би три (Нар. творчість).
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6. А. Прочитай казку Л. Неєлової «Ціна грошам».

Вася з Надійкою ніколи не мали грошей; зрозуміло, що вони і не
вміли з ними поводитись.

Та й, сказати правду, для чого дітям гроші — про них турбуються
батьки і дають їм все необхідне.

Був якось у батьків Василя і Надійки в гостях багатий родич і 
подарував дітям по золотому.

— А ось вам, дітки, грошенята — купите собі, що сподобається.
Діти розуміли, що на гроші можна купити будь'яку річ, а скільки

заплатити треба — того не знали.
Ось Вася і говорить:
— Я куплю собі вороного коня, такого, як у нашого сусіда, осід'

лаю його і буду верхи їздити.
— А я, — сказала Надя, милуючись своїм червонцем, — куплю 

золотого годинника, такого, як тато подарував мамі на Різдво. При'
ємно мати годинника — прикладеш до вуха і чуєш: «тік'так».

— Звичайно, приємно, — сказав Вася, — але і мій вороний коник
не гірший від твого годинника. Якщо не боятимешся, я дам тобі на
ньому покататися.

— Не турбуйся, хоробрості у мене вистачить, — відповіла сестра. —
А за те, що ти даси мені покататися на своєму вороному коні, я дам
тобі погратися моїм годинником, тільки дивись, не розбий його.

— Будь спокійна, цілий буде! — самовпевнено сказав Вася, взяв
Надію за руку і діти побігли до батьків розповісти, що вони хочуть
купити за свої гроші. Дуже засумували брат і сестра, коли дізнали'
ся, що за один золотий не купиш ні коня, ні годинника з ланцюж'
ком, бо на це треба дуже багато грошей. Так прикро їм стало, що й
дивитись вони не захотіли на свої золоті.

Пішли в садок, сіли поруч і почали розмовляли про свої нездій'
сненні мрії. Повз сад проходила сумна бідно вдягнена жінка. Поба'
чила дітей, зупинилась, благально глянула на них, ніби хотіла ска'
зати: «Пожалійте мене, дітки, допоможіть!» Підбіг Вася до хвіртки,
покликав жінку, показав їй золотий, запитав: «Скільки можна ку'
пити хліба на цей золотий?»

— Багато! — відповіла жінка. — Мені з дітьми вистачило б на 
цілий тиждень!

— Отже, візьміть його і купить собі хліба, — сказав Вася.
— Візьміть і мій золотий, — сказала Надя, протягуючи свій черві'

нець.
Зраділа жінка, хотіла подякувати, але від хвилювання у неї 

перехопило голос, а по обличчю покотились радісні сльози. Дивля'
чись на неї, засмутились і діти... Тільки тепер вони зрозуміли ціну
грошам.
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Б. Обговоріть казку з друзями. Дайте відповіді на запитання.
Як би ви вчинили на місці дітей із казки?
Як ви вважаєте, чи сподобався вчинок Василя і Надійки батькам?
Чи дарують вам гроші? Як ви ними розпоряджаєтесь?

Прочитайте казку батькам. Обговоріть її в родині. Чи знаєте ви
ще казки, які показують ціну грошам?

УРОК 9. Витрати родини. 
Непередбачувані та невиправдані витрати
і як їх уникнути

Словничок споживача: витрати родини, непередбачувані та не'
виправдані витрати.

1. Пригадай.
Витрати — це .
Види витрат: 

2. А. Пригадай, чи були в твоїй сім’ї події, які траплялися неспо'
дівано (непередбачувано): поламався холодильник, приїхали гості,
хтось захворів і т. ін?

Б. Розкажи про одну з них.
Чи потрібні були гроші, щоб вирішити цю проблему?
Як вирішували батьки проблему непередбачуваних витрат?

Непередбачувані витрати — це витрати, які не передбача�
лися, не планувалися наперед сімейним бюджетом.

3. Прочитай і поясни вислів.
Нажити багато грошей — це праця рук і голови, зберегти їх — 

мудрість; а вміло витратити — мистецтво.

4. А. Пригадай, чи були у твоєму житті випадки, коли тебе 
«мучила совість» за витрачені гроші на придбану зовсім непотріб'
ну (як пізніше виявилось) тобі річ або послугу.

Б. Чому так говорять: «Гроші, викинуті на вітер»?

Невиправдані витрати — це витрати, зроблені на необду�
мані покупки чи послуги.
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5. А. Чи варто витрачати гроші на:

Б. Чи є серед цих товарів і послуг такі, що шкодять твоєму здо'
ров’ю? Закресли їх червоною лінією.

Склади разом з батьками казочку про Андрійка'Всехотійка. Чи не
схожий він часом на тебе?

УРОКИ 10—11. Заощадження і їх доцільність.
Бережливе ставлення до придбаних товарів, 
економне використання води, електроенергії, газу. 
Економія і добробут

Словничок споживача: економія, заощадження.

1. Поясни смисл прислів’я.

Сьогодні збережеш, завтра збережеш — так і вік проживеш.

Заощадження — це частина доходу, яка залишається після
того, як зроблено всі витрати.

2. Граємося в гру!
За допомогою сигнальних карток — (зелена — ТАК, червона —

НІ) — відповідайте, чи можна так заощаджувати.
1. Вмикати світло, коли у віконце світить сонце.
2. Вкрутити в світильник найслабшу лампочку.
3. Не снідати.
4. Відкладати гроші, які дає мама на шкільний обід.
5. Купити найдешевші кросівки.
6. Писати однією ручкою цілий рік.
7. Замість м’яча використовувати портфель, бо він дешевший.
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3. А. Порівняй значення слів: ощадливий і жадібний.
Б. Поясни смисл прислів’їв.

Від скупого нікому немає добра, а найменше — йому самому.
Скупий двічі платить.

4. З’єднай відповідні частини речень.

Заощадження

Вирішать мрію.
Допоможуть уникнути боргів.
Організують проблему непередбачуваних витрат.
Здійснять чудовий відпочинок.

5. А. Прочитай веселий віршик і смішинку про «дбайливе» 
ставлення до своїх речей.

ЧЕРЕВИЧКИ

Ой недобрі черевички!
Завжди лізуть до водички!
Неслухняні вони дуже,
Все шукають, де калюжі…
Хлюп та хлюп! — і вже брудні.
Горе мамі… і мені.

Катерина Перелісна

СМІШИНКА

— Ти глянь на свій одяг! Скільки я тобі казала: не перескакуй че'
рез ту калюжу!

— А я й не перескочив, мамо! (Нар. творчість).
Б. Чи дбайливо ти ставишся до своїх особистих речей, шкіль'

ного майна?
6. Як повернути водичку до крану?
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Економія — це дбайливе використання споживачем грошей,
придбаних товарів і багатств природи.

7. Прочитай і запам’ятай: ти повинен бути не лише економним, 
а й безпечним споживачем.

Правила поводження з електроприладами:

ніколи не торкайся електроприладів мокрими руками;
якщо помітиш неполадки з електрикою, повідом дорослих;
коли ідеш з дому, обов’язково виключай світло та електроприлади.

Правила поводження з газом:

відчувши запах газу,

відкрий вікно і перевір, чи закриті газові крани;
не запалюй сірники, не вмикай світло;
повідом дорослих;
якщо запах газу не зникає, викликай службу газу за телефоном —

04, а сам вийди на вулицю.

Правила поведінки у разі отруєння газом:

винести потерпілого на вулицю і розстебнути одяг на грудях. На
голову покласти холодний компрес, а до ніг — грілку, оббризкати
обличчя холодною водою, дати понюхати нашатирний спирт, напої�
ти міцним чаєм, кавою.

Правила безпечного користування водою:

закривай добре кран;
відкривай спочатку кран з холодною водою, а потім — з гаря�

чою, щоб не обпектися;
якщо помітиш на стелі мокру пляму, негайно сповісти про це 

дорослих.

Висновок. Раціональне споживання — 
.

Наведи приклади, коли твоя ощадливість поповнила сімейний
бюджет. 
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УРОК 12. Практична робота №2

Розрахунок витрат на проведення родинного свята

Мета: навчитися співвідносити сімейні доходи і витрати; вчити'
ся уникати невиправданих витрат.

ХІД РОБОТИ

1. Пригадайте.
Витрати — це .
Яке родинне свято ви найбільше любите. Чому?

2. Запишіть перелік потреб, необхідних для проведення цього
свята (подарунки, одяг, святковий стіл).

3. Запишіть перелік товарів і послуг для задоволення цих потреб.

4. Заповніть таблицю.

Висновок. 

Товари грн. Послуги грн.
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ТЕМА 3. ХТО ЗАХИЩАЄ СПОЖИВАЧА

УРОК 13. Ситуації, у яких родина як споживач 
потребує захисту (придбаний неякісний товар або послуга; 
недоступна або недостовірна інформація про товари 
та послуги; обважування, обрахування)

Словничок споживача: права споживачів, неякісний товар або
послуга, несвоєчасно надана послуга, недоступна і недостовірна ін'
формація про товари та послуги, обважування, обрахування, гаран'
тія на товар, термін придатності, упаковка.

1. Пригадай.
Споживач — .
Товар — .
Послуга — .
2. Напиши назви товарів і послуг, використовуючи початкові

букви.

Товари: 

.
Послуги: 

.
3. Розглянь ситуації і визнач, чи потребують самозахисту

споживачі.
1. Мама купила в магазині молоко. Воно виявилось кислим.

2. Батько забрав з ремонту годинник, який наступного дня 
зупинився. 
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3. Борис вирішив пошити собі до дня народження костюм. Він
звернувся в ательє. Був обумовлений термін виконання замовлен'
ня. Та в призначений час костюм не був готовий. Борис змушений
був одягти старий костюм. 

4. Бабуся придбала в кіоску на ринку баночку сметани. На ній не
були вказані дата виготовлення та термін придатності. У результа'
ті сметана виявилась несвіжою. 

5. Мама купила на ринку два кілограми апельсинів. Коли ж вона
скористалась контрольними вагами, виявилось, що вага товару 
була менша. 

6. Бабуся купила на ринку овочі. Коли ж порахувала здачу, вия'
вилось, що вона заплатила більшу вартість. 

4. А. Ознайомся з ситуацією.

Марія Іванівна купила в магазині коробку цукерок. Вдома, від'
кривши цукерки, побачила, що вони втратили колір. «Не свіжі», —
подумала вона. Наступного дня пішла з цукерками до магазину, де
їх придбала. Звернувшись до продавця, почула …

Б. Дай відповіді на запитання.

Чи була допущена помилка в діях Марії Іванівни?
Чи траплялися подібні ситуації у твоїй сім’ї? Розкажи.

5. Склади поради споживачу, який купив неякісний товар.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Ми маємо право на власний вибір вимагати:
безоплатного усунення недоліків товару або відшкодуван�

ня витрат на їх виправлення (наприклад, вартості послуг у
майстерні);

заміни на товар аналогічної марки належної якості;
заміни на такий само товар іншої марки з відповідним пере�

рахунком купівельної ціни.
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6. Робота в групах. Розгляньте етикетки різних товарів (продо'
вольчої та непродовольчої груп) і розкажіть, що ви дізналися про
цей товар з етикеток. Кожна група доповідає про результати своїх
досліджень, робить висновки.

1 група — чай;
2 група — цукерки;
3 група — компакт'диск;
4 група — радіотехніка (радіоприймач).

Ти повинен:
звертати увагу на дату виготовлення товару, термін при�

датності, умови зберігання;
обов’язково вимагати і брати чек, який підтверджує факт

придбання товару.

7. Намалюй етикетку до будь'якого товару, зроби відповідні 
написи.

Дізнайся, як діяли твої батьки, придбавши неякісний товар чи
отримавши неякісну послугу.
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УРОК 14. Можливі шляхи захисту інтересів споживачів 
(споживчий самозахист, звернення 
до державних установ і громадських організацій, 
які захищають інтереси споживачів)

Словничок споживача: споживач, права споживачів, держав'
ний захист прав споживача, судовий захист прав, громадські
об’єднання споживачів, Державний комітет із захисту прав спо'
живачів.

1. Виправ помилки.
1. Інформація про товар повинна надаватися тільки мовою ви'

робника. 

2. Споживачеві не обов’язково потрібна інформація про придба'
ний товар. 

3. Споживач може обміняти придбаний товар на інший протягом
будь'якого часу. 

4. Споживач може повернути неякісний товар без відповідного
документа. 

5. Ми маємо право вимагати заміни товару на аналогічний 
належної якості. 

2. Розглянь ситуації. Дай поради споживачам невдалих покупок.
Сім’я Петренків придбала у магазині телевізор «Електрон». 

Через місяць у нього зникло зображення. 

Оленка отримала з ремонту свої улюблені черевики. Та через
три дні підошва знову відірвалась. 
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Права споживача захищають:

1. Закон України «Про захист прав споживачів», прийнятий у
1993р. Цей закон регулює відносини між споживачами й 
виробниками та продавцями товарів і послуг, а також визначає
механізм їх захисту.

Стаття 6. Право на належну якість продукції.
Стаття 7. Гарантійні зобов’язання.
Стаття 14. Право на безпеку продукції.
Стаття 15. Право на інформацію.
Стаття 22. Право на судовий захист прав споживача.

2. Державний комітет у справах захисту прав споживачів.
3. Українська асоціація споживачів.

3. Кожна група виконує своє завдання і робить висновки.
1 група. Що робити, якщо куплений товар не підійшов за розмі'

ром, кольором, зовнішнім виглядом? 

2 група. Про що продавець повинен обов’язково попередити?

3 група. Що робити, якщо продавець відмовляється відповідати
на запитання про товар, показувати товар або оформлювати всі
необхідні документи на його продаж? 

УРОК 15. Державні установи та громадські організації. 
Екскурсія в Управління у справах 
захисту прав споживачів

Мета екскурсії: ознайомитись з місцезнаходженням і функ'
ціями державних установ і громадських організацій області 
(району, міста).

Обладнання: блокнот, ручка.
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ХІД РОБОТИ

1. Під час екскурсії будь уважним. Ознайомся із запитаннями, на
які ти маєш дати відповіді після повернення з екскурсії.

2. Оформи результати екскурсії у вигляді таблиці.

Висновок.

Запитання Відповіді

Як називається установа, яку
ти відвідав?

Яка її адреса, телефон?

Люди яких професій пра'
цюють тут?

З якою метою створена (які
функції виконує)?

Як часто звертаються спожи'
вачі за допомогою?

Яких більше скарг: з придбан'
ня товарів чи надання послуг?

На яких виробників: місцевих,
українських чи зарубіжних?

Де були придбані товари (на'
дані послуги)?

Чи завжди споживач був захи'
щений?
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УРОК 16. Практична робота №3

Моделювання життєвої ситуації, 
яка потребує захисту інтересів споживача

Мета: орієнтуватись у ситуаціях, які потребують захисту; усві'
домлювати можливі шляхи захисту; робити висновки про необхід'
ність захисту споживчих інтересів родини.

ХІД РОБОТИ

1. Розглянь малюнки. Визнач, які товари — неякісні.

2. Пригадай.
Як діяти, коли ти придбав неякісний товар? 

У якому випадку ти можеш вимагати захисту своїх прав? 

Хто захищає інтереси споживачів? 
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3. Дай поради у поданих ситуаціях.
Михайлик придбав у магазині кросівки, які через тиждень на

уроці фізкультури розірвались. 

Ніна Іванівна купила в магазині баночку риби. Відкривши її,
сім’я почула неприємний запах. 

Повернувшись з перукарні, Оксанка помітила, що стрижка
виявилась неякісною. 

До дитячої кімнати сім’я Ганнусенків придбала стіл, який не 
підійшов за розміром. 

Наступного дня після ремонту ваш годинник зупинився. 

Висновок. 

4. Вибери ті товари, які не можна повертати чи обмінювати.

Висновок.
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УРОК 17. Повторення й узагальнення вивченого

1. З’єднай відповідні поняття і визначення.

2. А. Назви потреби своєї родини, яка вирішила відпочити на морі.

Б. Розподіли їх за групами.
Базові 
Духовні 
Головні 
Другорядні 
3. Розв’яжи задачу.
Мама отримала заробітну плату в розмірі 580 гривень, тато — 

620 гривень. Вони вирішили купити продуктів харчування на 
400 гривень, мийних засобів на 50 гривень, заплатити за кварти'
ру 120 гривень, купити дочці черевики за 80 гривень. Чи виста'
чить їм грошей на квитки в театр, які коштують 40 гривень?
Зроби висновки.
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Поняття

Потреби — це …

Сім’я — це …

Сімейний бюджет — це …

Заощадження — це …

Держспоживстандарт — це …

Визначення
доходи і витрати сім’ї за певний 
період часу.
необхідність у чомусь, бажання
щось мати.
частина доходу, яка залишається
після того, як зроблено усі витрати.
організація, що захищає права спо'
живачів.
люди, які проживають у одній квар'
тирі, ведуть спільне родинне госпо'
дарство.



4. З поданого переліку потреб школяра вилучи зайве. Червоним
кольором виділи головні потреби, синім — другорядні.

Шкільна форма, щоденник, наклейка, брелок, підручник, заклад'

ка, зошит, улюблена іграшка, спортивна форма, взуття, стильний

одяг, прикраси, косметика, портфель, плеєр, м’яч.

5. Розподіліться на групи, зробіть відповідні розрахунки й опи'
шіть бюджети родин.

1 група — сім’я Ковальчуків. Працює лише батько. Сімейний бю'
джет становить 300 гривень. За місяць необхідно витратити на:

харчування — 220 грн;
комунальні послуги — 90 грн;
засоби гігієни (мило, шампунь, зубна паста) — 30 грн;
шкільне приладдя — 10 грн.

Порахуйте і назвіть загальну суму витрат. Чи вистачить сімейно'
го бюджету для оплати цих витрат?

Розв’язок:

2 група — сім’я Вівчаренків. Мати — бухгалтер, батько — інже'
нер. Сімейний бюджет становить 850 гривень. За місяць сім’я 
витратила на:

харчування — 220 грн;
комунальні послуги — 90 грн;
засоби гігієни (мило, шампунь, зубна паста) — 30 грн;
шкільне приладдя — 10 грн.

Порахуйте і назвіть загальну суму витрат. Чи вистачить сімейно'
го бюджету для оплати цих витрат?

Розв’язок:

3 група — сім’я Стельмахів. Мати — лікар, батько — директор
фірми. Сімейний бюджет становить 1800 гривень. За місяць
необхідно витратити на:

харчування — 520 грн;
комунальні послуги — 190 грн;
засоби гігієни (мило, шампунь, зубна паста) — 50 грн;
шкільне приладдя — 40 грн.

Порахуйте і назвіть загальну суму витрат. Чи вистачить сімейно'
го бюджету для оплати цих витрат?

Розв’язок:
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Обери правильне твердження. Потреба — це:
а) необхідність придбати їжу;
б) необхідність у чомусь, бажання щось мати;
в) товари, потрібні для життя.

2. Укажи основні (базові) потреби:
а) їжа;
б) комп’ютер;
в) велосипед.

3. Усі грошові надходження в бюджет сім’ї за певний період часу —
це:

а) допомога сім’ї;
б) доходи сім’ї;
в) витрати сім’ї.

4. Бюджет родини складається з:
а) доходів і витрат;
б) витрат;
в) доходів.

5. Частина доходу, яка залишається після того, як зроблено всі 
витрати, називається:

а) непередбачувані витрати;
б) асортимент;
в) заощадження.

6. Витрати, які, на твою думку, є невиправданими:
а) на книжки;
б) на гральні автомати;
в) на м’яч.

7. Твої права як споживача захищає:
а) сім’я споживачів;
б) рада споживачів;
в) спілка споживачів.

Відповіді на загадки:
с. 32. 1 — зима; 2 — весна; 3 — літо; 4 — осінь.
с. 35. 1 — вареник; 2 — борщик.

Відповіді на кросворд (с. 44):
1 — потреба; 2 — любов; 3 — дешеві; 4 — споживач; 5 — реклама; 6 — товар.
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