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Заняття за розкладом: 15.04.2021         

 

      Завдання з дисципліни «Громадянська освіта» 

       для студентів 1 курсу   

 

Термін виконання: до 21.04.2021 

 

           Шановні студенти!  

 

1. Зробить  стислі записи в свій зошит усіх питань семінару. 

2. Виконайте практичні завдання. 

3. За бажанням (не обов’язково) підготуйте та оформить реферат з теми за 

вільним вибором  (2-3 стор.) 

 

 

Теми рефератів: 

 

1. Шляхи зростання доходу та можливості заробляти більше. 

2.  Аудит всіх витрат і доходів членів сім'ї. 

 

Викладач: Боєва Т.І., канд. іст. наук, маг. психології. 
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Семінар: Тема:  Планування сімейного бюджету 

 

 

           Навчальна мета: провести самостійне вивчення  теми – планування 

бюджета родини; узагальнити знання теми домогосподарства. 

         Вихована мета: виховувати студентів у дусі громадянського 

патріотизму. 

          Розвиваюча мета: розвивати аналітичне мислення студентів; 

формувати активну навчальну діяльність; розвивати навички вести дискусію, 

захищати власну точку зору. 

         Обладнання (наочність): схеми на дошці, підручник «Громадянська 

освіта». 

         Очікувані результати: після вивчення теми студенти зможуть 

характеризувати планування бюджета родини; узагальнити знання теми 

домогосподарства; захищати власну точку зору. 

 

           

План 

 

1. Доходи сімейного бюджету: активні та пасивні.  

2. Видатки сім'ї: фіксовані та змінні. 

3. Планування сімейного бюджету 

 

 

Практичні завдання 

 

1. Обчисліть витрати своєї сім’ї протягом місяця на:  

 

1) продукти;  

2) відвідування  закладів громадського харчування;  

3) комунальні послуги;  

4) податки та виплати кредитів;  

5)транспортні витрати (громадський транспорт, витрати на 

обслуговування автомобіля, якщо він є);  

6) одяг та взуття;  

7) освіту (позашкільні заняття, канцелярські товари, книги тощо);  

8) медицину;  

9) спорт;  

10) розваги; 

11) інші потреби;  

12) заощадження.  
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2. Дайте відповіді на запитання. 1) Чому ми витрачаємо стільки коштів 

на певну категорію? Чи можна витрачати менше? 2) Чи не варто 

обмежити певну категорію витрат? 3) Які витрати видаються 

непотрібними? 4) Які способи економії ви можете запропонувати?  

 

3. Обчисліть, скільки грошей від ваших щомісячних витрат становить 

7  %. Якщо завдяки бюджету ви заощадите цю суму й  щомісяця 

почнете відкладати її на банківський рахунок під  18  % річних 

у  гривні, то скільки коштів накопичиться через п’ять  років? 
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