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Звіт про проведення «Тематичного тижня економічних дисциплін» 

у Вищому професійному училищі № 17 м. Дніпро . 
 

 
 

                Згідно листа НМЦ ПТО у Дніпропетровській області № 13/4-100 від 

26.02.21р. «Про організацію та проведення тижня економічних дисциплін» у 2020 – 

2021 н.р., а також згідно  річного плану роботи ВПУ № 17: графіку проведення 

відкритих уроків, конкурсів фахової майстерності та тижнів професій на 2020-2021 

н.р., у березні місяці заплановано проведення «Тижня економічних дисциплін». З 

метою якісного проведення тижня, підвищення ефективності навчального процесу 

серед учнів училища, популяризації предметів економічних наук, удосконалення форм 

і методів навчання, у ВПУ № 17 були проведені такі заходи: 

1) 15 по 19 березня - Виставкаплакатів та стіннівок «Будь обізнаний у захисті своїх 

прав», приймали участь групи І курсу. 

  
- здобувачі освіти та співробітники училища . на протязі навчального року, 

мають змогу ознайомитися з підручниками, періодичними виданнями . 

пізнавальними сайтами з економічних дисциплін. 

 
 



- 17.03 викладач Бахтіаров С.В. провів пізнавальну економічну гру «Меценати 

мого краю і я про їх благочинність знаю». 

 
- 19.03 була проведена загальноучилищна  інформаційна година «Захист прав 

споживачів», для поглиблення знань з законодавством (законами) які 

захищають права споживачів та знати обв`язки – відповідальні класні 

керівники груп та майстри в\н. 

  

- 22.03 та 23.03, за рекомендацією методиста об`єднання суспільних дисциплін 

НМЦ ПТО Дніпропетровської обл.. Мухи Н.О. 

(https://wirnasuspnauk.blogspot.com/) ,здобувачі освіти груп К 19-217/МС та Е 

19-14/МС стали учасниками віртуальної екскурсії «Об’єднані територіальні 

громади України упевнено крокують в майбутнє   (вивчаємоУкраїну)». 

(Використані матеріали надані у блозі Мухи Н.М.) – провела викладач 

П`ятковська О.С. 

 

- 22.03 була проведена навчально - виховний захід  «Ви маєте це знати» для 

груп: К 19-17/МС та К 18-21/9 – відповідальна викладач П`ятковська О.С. 

https://wirnasuspnauk.blogspot.com/


 
- для проведення заходів був розроблений план навчально – виховного заходу з 

елементами критичного мислення та застосування інформаційних технологій 

(ділимося досвідом) - розробила викладач П`ятковська О.С.(план заходу 

додається). 

- здобувачі освіти та співробітники училища . на протязі навчального року, 

мають змогу ознайомитися з підручниками, періодичними виданнями . 

пізнавальними сайтами з економічних дисциплін. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                 Голова методичної комісії: __________ О.С.П`ятковська 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додатки 

 

План - конспект уроку: «Підприємницька ідея: механізм генерування». 

(Викладач П`ятковська О.С.) 

 

Мета уроку: дати поняття про підприємницьку ідею, маркетингове дослідження, 

підприємницький ризик, конкуренцію. 

- Навчальна: дати учням поняття конкуренції, підприємницького хисту та ризику, 

ознайомити з основами законотворчої бази для підприємців. 

- Розвивальна: формувати вміння логічно та нестандартно мислити, виділяти головне 

та робити висновки. 

- Виховна: виховувати зацікавленість у вивченні основ підприємницької діяльності, 

самосвідомість і громадську гідність. 

Методи: розповідь, евристична бесіда, "круглий стіл", захист бізнес-проектів, 

консультації фахівців. 

Обладнання: додаткова література, комп'ютери, таблиці, графічні схеми, 

роздавальний матеріал. 

Тип уроку: урок  - ділова гра. 

                                             

ХІД УРОКУ - ДІЛОВОЇ ГРИ 

 

Перший етап.  

Організаційний момент.  

Актуалізація та мотивація (до 5 хв).  

Оголошуються мета ділової гри та її місце в загальній темі "Сутність 

підприємництва". 

1. Основні поняття даної теми. 

2. Тестування учасників ділової гри на здатність займатись бізнесом. 

3. Якщо б я був підприємцем. 

4. Захист індивідуальних бізнес-проектів. 

 

Другий етап (20-25 хв).  

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів. 

 1. Основні функції підприємництва. Учитель розповідає та розкриває основні поняття 

(мова вчителя дублюється на моніторі). 

«Підприємець» - це суб'єкт, який поєднує в собі новаторські, комерційні та 

організаторські здібності для пошуку й розвитку нових видів і методів виробництва, а 

також нових благ, якостей та сфер застосування капіталу. 

   Звідси й підприємництво - тип господарської поведінки підприємців з організації 

розробок виробництва та реалізації благ з метою отримання прибутку й соціального 

ефекту. 

   Водночас слід зазначити, що підприємництво - це особливий вид діяльності, і ця 

особливість характеризується такими ознаками: 

 Це самостійна діяльність, діяльність "за свій рахунок". Головне, на чому 

тримається підприємницька діяльність, це власність підприємця. 

 Це ініціатива, творча діяльність. Основою здійснення підприємницької 

діяльності є власна ініціатива, творчо-пошуковий, інноваційний підхід. 



 Це систематична діяльність. Підприємницька діяльність повинна бути 

постійною, пов'язаною з відтворювальним процесом та обов'язково офіційно 

зареєстрованою. 

 Це діяльність, яка здійснюється на власний ризик, під власну економічну 

(майнову) відповідальність. 

 Метою підприємницької діяльності є одержання прибутку чи власного доходу. 

   Отже, можна зробити узагальнююче визначення підприємництва. Підприємництво - 

це самостійна, ініціативна, систематична діяльність господарюючих суб'єктів з 

виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, яка здійснюється на власний 

ризик з метою одержання прибутку або власного доходу. 

Підприємливість - це здатність до самостійних, неординарних, нетипових дій 

господарюючих суб'єктів. Тому в умовах ринку практично всі люди мають бути 

підприємливими, але це не означає, що всі повинні й можуть бути підприємцями. Як 

засвідчує світовий досвід, тільки п'ять-вісім відсотків населення є представниками 

підприємницьких кіл. 

   Далі учасникам гри пропонується пройти тестування на здатність займатись 

бізнесом(кожний учень отримує  завдання з тестом і відповідає на запитання). 

1. Чи поводитесь ви наодинці так, як і тоді, коли за вами спостерігають? 

2. Чи вважаєте ви себе здатним стати головою сім'ї? 

3. Чи вважаєте ви хитрість хорошою та корисною рисою? 

4. Чи можете ви розпочати розмову на вулиці з незнайомою людиною? 

5. Чи знаєте ви, який колір сьогодні в моді? 

6. Чи їдете у транспорті без квитка, якщо забули вдома проїзний? 

7. Чи заздрите успіху ваших знайомих? 

8. Чи звертаєтесь на «Ви» до ваших старших за віком родичів? 

9. Чи здатні ви усно швидко обчислити, скільки буде 3 % від трьох відсотків? 

10. Чи приходите вчасно в кіно? 

11. Чи приходите вчасно на побачення? 

12. Чи вважаєте за потрібне давати чайові? 

13. Переживаєте, якщо вас обрахували на 1 грн? 

14. Чи пам'ятаєте дату народження свого вчителя? 

15. Чи сідаєте в міському транспорті на будь-яке вільне місце? 

16. Чи сідаєте в таксі тільки на заднє сидіння? 

17. Чи любите робити записи у книгу скарг? 

18. Чи вважаєте, що завжди достатньо лише одного попередження? 

19. Чи знаєте, які грошові одиниці існували у Стародавньому Римі? 

20.Чи зможете залишити валізу на вокзалі під наглядом зовсім незнайомої людини? 

   Повністю позитивна відповідь на кожне запитання дає 10 балів, повністю негативна - 

0 балів. Проміжні відповіді оцінюються "на око" між 0 і 10 балами. Наприклад, якщо 

ви з десяти своїх учителів пам'ятаєте дату народження тільки одного, відповідь - 1 бал. 

Якщо відповідь на яке-небудь запитання для вас є складною - 5 балів. Склавши всі свої 

бали, ви звертаєтесь до ключа тесту. 

 

Ключ до тесту: 

120-200 балів - ви природжений бізнесмен. Якщо ви отримали ці бали в результаті 

підглядування у відповіді, вирахуйте 80 балів та орієнтуйтесь на новий результат. 



110-119 балів - ви володієте не всіма потрібними якостями бізнесмена, але у вас є 

реальні шанси досягти успіху в бізнесі; деяку допомогу при цьому вам нададуть 

роздуми про причини втрати балів. 

50-90 балів - видно, у бізнесмени вам не вибитись, але, судячи з усього, ви правдива, 

порядна людина, у вас непоганий характер, так що не все втрачено в житті. 

Кожний учень підраховує бали, отримані ним під час тестування, і виявляються групи 

учнів у кожній градації здатності до занять бізнесом. 

 

Далі вчитель підбиває невеликий підсумок. 

   Сутність підприємництва більш глибоко розкривається через його основні функції: 

 інноваційну (творчу) - генерування та реалізація нової комерційної ідеї; 

 ресурсну - мобілізація матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних та 

інших ресурсів; 

 організаційну - реєстрація підприємства, організація виробництва, збуту, 

реклами тощо; 

 стимулюючу (мотиваційну) - формування мотиваційного механізму ефективної 

та корисної праці. 

Основні поняття та терміни учні записують у зошит. 

Третій етап (50-55 хв).  

   Якби я був підприємцем. Творча та самостійна робота учнів 

   На попередньому уроці учні отримали домашнє завдання - скласти власний бізнес-

проект (індивідуально або у групі) за таким планом: 

 яку сферу підприємницької діяльності ви вирішуєте вибрати і чому; 

 назва вашого підприємства; 

 адреса; 

 хто буде керувати справою (одна людина, компаньйони, виконавчий директор); 

 кількість працюючих на даному підприємстві; 

 які проблеми можуть виникати при підприємницькій діяльності в даній справі 

(конкуренти, попит, ринок збуту тощо). 

Далі учні по черзі представляють свій бізнес-проект і захищають його перед колегами. 

Захист кожного бізнес-проекту проходить за допомогою комп'ютерної техніки, а 

також мультимедійної установки. 

При розгляді бізнес-проекту вчитель та учні ставлять запитання й вирішують кілька 

важливих моментів: 

 чому саме цей вид комерційної діяльності вибрав учень? 

 які перешкоди можуть виникати при створенні підприємства? 

 конкуренція (дуже важливий момент, тому що практично немає справи, в якій 

немає конкурентів, але треба вирішити, як краще представити свою діяльність). 

Після обговорення вчитель підбиває підсумок і робить резюме, а потім виставляється 

оцінка. Дуже добре, якщо батьки учня вже мають власну справу й даний проект уже 

пройшов практичне випробування. Якщо є можливість, можна запросити на урок 

людину, яка має практичний досвід у бізнесі й може поділитися своїм досвідом. 

V Підбиття підсумків уроку (5 хв).  

VI  Домашнє завдання. 

 

 



Навчально – виховний захід:    «Хто такий споживач та які він має 

права». (Викладач: П`ятковська О.С.) 

 

Мета заходу: надати умови для осмислення  нової інформації про права людини 

(з використанням ІКТ): 

 систематизувати  знання про головні джерела прав людини; 

 надати представлення про  гарантовані законами власні права людини; 

 розвивати логічне мислення; 

 продовжити формувати уміння аналізувати наданні ситуації, свої думки та 

почуття, розумно робити вибір; 

 допомогти учневі сприймати себе особистістю, готовою нести відповідальність за 

свій вибір. 

Обладнання: схеми, плакати, інформаційні технології. 

Основні поняття: споживач, товари, корисність, вартість, чек, Закон Украъни з прав 

Тип уроку: комбінований. 

Форма навчання: опрацювання схем, вивчення понять, самостійне заповнення 

таблиць, відповіді на різнорівневі завдання, порівняння та обговорення питань уроку. 

 

Хід заходу. 

Вступ викладача. 

Кожна людина у своєму житті виконує різноманітні соціальні ролі. 

 

Обговорення. 

Обговорити і висловити свою думку щодо того, які соціальні ролі вам нині 

доводиться виконувати (у сім'ї, училищі, на вулиці тощо). 

 

Викладач. 

Кожному з вас доводиться виконувати чимало життєвих (або соціальних) ролей: ролі 

покупців, пасажирів, користувачів певних послуг — на пошті, у клубі чи кінотеатрі 

тощо. Ви купуєте певні товари в магазині, училищному буфеті, на ринку, користуєтеся 

послугами громадського транспорту, їдучи в училище, додому, на заняття гуртка чи 

спортивної секції. Іноді ви чи ваші батьки звертаються за допомогою до майстерень чи 

фірм, щоб зробити ремонт у квартирі, будинку, полагодити побутову техніку чи 

автомашину. У всіх цих і багатьох інших випадках ви або купуєте певні товари, або ж 

користуєтеся послугами інших осіб, при цьому робите це для задоволення або 

особистих потреб, або потреб своєї сім'ї — не для отримання прибутку, не для 

виконання своїх обов'язків на роботі. У цьому випадку вашу роль можна назвати 

одним словом — споживач. 

 

Однак бути споживачем ви можете лише тоді, коли хтось продає вам товар, виробляє 

(виготовляє) його, надає вам певні послуги чи виконує за вашим замовленням певну 

роботу. Отже, як споживач, ви обов'язково маєте справу з підприємствами 

торговельної мережі чи фізичними особами. Магазин або бабуся, яка продає городину 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83


на базарі, є продавцем. При цьому важливо пам'ятати, що в магазині, супермаркеті чи 

буфеті, з погляду законодавства, продавцем буде не безпосередньо та людина, яка 

продала вам товар, а магазин, буфет тощо, від імені яких діє людина-продавець. Якщо 

ж ви не купуєте  готовий товар, а замовляєте пошиття костюму чи виготовлення 

фотографій, ремонт взуття, квартири чи автомобіля, то матимете справу з виконавцем 

або виробником. 

 

Права споживача. 

У кожного з нас може виникнути потреба захистити свої права. Основою для цього 

повинен стати Закон України «Про захист прав споживачів», який визначає права 

та обов'язки споживачів. 

 

Завдання. 

Ознайомтеся з витягом із Закону України «Про захист прав споживачів», визначте, 

які ви маєте права як споживач, якими є ваші обов'язки. Проаналізуйте, чи завжди ви 

ретельно виконували обов'язки споживача та чи доводилося вам користуватися 

своїми споживацькими правами. 

 

Закон України «Про захист прав споживачів» . 

Стаття 4. Права та обов'язки споживачів 

 

1. Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка 

реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають 

право на: 

1)    захист своїх прав державою; 

2)    належну якість продукції та обслуговування; 

3)    безпеку продукції; 

4)    необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її 

кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця); 

5)    відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою 

продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної 

(немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров'я людей продукцією у 

випадках, передбачених законодавством; 

6)    звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом 

порушених прав; 

7)    об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів) (...). 

 

2. Споживачі зобов'язані: 

1)    перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами 

експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) 

документації на товар; 
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2)    в разі необхідності роз'яснення умов та правил використання товару — до початку 

використання товару звернутися за роз'ясненнями до продавця (виробника, виконавця) 

або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їхні функції; 

3)    користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися 

умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в 

експлуатаційній документації; 

4) з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару — 

застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням 

передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі 

відсутності таких правил в документації — дотримуватися звичайних розумних 

заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду. 

 

Особливо потребують захисту права споживача у випадку, коли він матиме справу з 

неналежним виконанням обов'язків з боку виконавця, продавця, виробника. Напевно, 

декому з вас доводилося купувати неякісний товар, отримувати неякісну послугу. Як 

же діяти В цьому випадку? Звернімося знову до закону. 

 

Завдання. 

Ознайомитись із витягом із Закону України «Про захист прав і поживачів» та 

визначте, які права ви як споживач маєте в разі придбання товару неналежної 

якості. Зверніть увагу на відмінність своїх прав залежно від того, наскільки 

суттєвими є недоліки товару. 

 

Закон України «Про захист прав споживачів». 

Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості 

1. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач 

має право вимагати: 

1)    пропорційного зменшення ціни; 

2)    безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; 

3)    відшкодування витрат на усунення недоліків товару. У разі виявлення протягом 

встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника 

товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за 

необхідності висновком експертизи, споживач... має право за своїм вибором вимагати 

від продавця або виробника: 

1)    розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; 

2)    вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний товар, з числа 

наявних у продавця (виробника). 

 

3. Вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті, пред'являються на 

вибір споживача продавцеві замісцем купівлі товару, виробникові або підприємству, 

що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача. Споживач має право 
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пред'явити одну з вимог, передбачених частиною першою цієї статті, а в разі її 

невиконання заявити іншу вимогу, передбачену частиною першою цієї статті. 

 

Захист прав споживача. 

Споживачеві необхідно не лише знати свої права, а й чітко уявляти, як їх можна 

захистити. 

Добре, якщо продавець чи виконавець задовольняють усі ваші законні вимоги. На 

щастя, тепер таких фірм і магазинів стає більше. Щоб підвищити шанси на успіх у 

боротьбі за свої права, користуйтеся такими порадами. 

 

Пам'ятка споживача 

1.    Купуючи товар, уважно ознайомтеся з інформацією про нього, його особливості та 

вимоги щодо експлуатації. 

2.    Обов'язково вимагайте видачі касового чеку, а за відсутності касового апарата — 

іншого документа, що підтверджує факт купівлі товару в певного продавця. 

3.    При купівлі складної побутової техніки (телевізор, фотоапарат, комп'ютер, 

велосипед тощо) не забудьте зробити відмітку про продаж у технічному паспорті та 

гарантійному талоні придбаного товару. 

4.    Уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації товару, якщо вона є, і 

дотримуйтеся викладених у ній вимог. 

5.    У разі, коли непродовольчий товар виявився якісним, але непридатним для 

використання (наприклад, не підійшов розмір взуття), ви маєте право на заміну товару 

протягом 14 днів з дня покупки. 

6.    Якщо товар виявився неякісним, ви маєте право вимагати від продавця виконання 

однієї зі своїх вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживача», 

протягом гарантійного строку. 

7.    Заяву про ваші вимоги подавайте продавцеві або виробнику, виконавцю в 

письмовій формі (не забудьте залишити собі другий екземпляр із поміткою про 

прийом заяви), а якщо у вас відмовилися її прийняти, направте свою заяву з копіями 

документів на адресу магазину. Надсилайте заяву рекомендованим листом із 

повідомленням про вручення. 

 

Якщо навіть після подання заяви вам відмовили або відповіді взагалі немає, тоді 

виникає потреба боротися за свої права. Хто ж може вам у цьому допомогти? 

 

Першим помічником для вас може стати Управління в справах захисту прав 

споживача, яке діє в кожній області, районі та більшості міст України. Якщо ваші 

законні вимоги відхилені або продавець узагалі ухиляється від відповіді, ви можете 

звернутися до цієї установи з письмовою заявою чи скаргою. Запам'ятайте! Відповідно 

до Закону України «Про звернення громадян» вам зобов'язані відповісти протягом 

одного місяця. 
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А якщо і це не допоможе, ви маєте право звернутися до суду з пі моном до продавця, 

виробника або виконавця. При цьому можете самі визначити, до якого суду вам 

звернутися — або за місцем проживання, або за місцем, де знаходиться відповідач, або 

ж за місцем укладання чи виконання договору, про які йдеться ( наприклад, за місцем 

знаходження дачі, ремонт якої вас не задовольнив). 

 

Завдання. 

Проаналізуйте наведені ситуації, визначте, як треба діяти в кожній з них, щоб 

захистити права споживача. 

1.    У великому магазині ваша родина придбала новий телевізор. Протягом кількох 

місяців телевізор працював добре. Однак потім виникли проблеми, а невдовзі він 

перестав працювати. Що ви порекомендуєте своїм родичам у цій ситуації? 

2.    Перед 1 Вересня батьки придбали вам на шкільному базарі необхідні речі — нове 

взуття, яке, на жаль, виявилося затісним. Що робити? 

 

У магазині, громадському транспорті, перукарні, майстерні з ремонту взуття ви є 

споживачем. Ваші права захищає Закон України «Про захист прав споживача». Ви 

маєте право на інформацію про товари чи послуги, якими користуєтесь, на отримання 

безпечного та якісного товару. Закон захищає права споживача у іншому випадку, 

коли придбаний ним товар виявився неякісним, надаючи можливість самому обрати 

один із кількох шляхів виходу із цієї ситуації. У захисті прав споживача вам можуть 

допомогти громадські організації та державні органи захисту прав споживача, а в разі 

потреби — суд. 

 

Запам'ятайте! 

Кожен споживач має знати як захистити свої права! 
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