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Розглядається  роль задач на сімейний бюджет в курсі математики основної школи. 
На конкретних прикладах показується методика роботи з задачами даної фабули, 
описуються особливості бюджету сім'ї, розкривається спосіб ознайомлення учнів зі 
складанням бюджету  через математичні задачі. 

 
Роль задач в навчанні математики 

визначається, з одного боку, тим, що його 
кінцевою метою є оволодіння учнями 
методами розв�язування систем задач, а з 
іншого - тим, що формування особис-
тісних якостей школяра можливе лише в 
діяльності, якою є розв�язування учнями 
вдало вибраної системи навчальних 
задач. Американський математик і педа-
гог Д. Пойа запитує: �Що означає воло-
діти математикою?�  і сам же  відповідає: 
�Це є вміння розв�язувати задачі, але не 
лише стандартні, а й такі, які потребують 
відомої незалежності мислення, 
оригінальності, винахідливості�[4,c.16]. 
Далі відмічає, що �...розв�язування задач 
є невід�ємною частиною людської діяль-
ності. Справді, значна частина нашої 
свідомої діяльності пов�язана з розв�я-
занням яких-небудь задач��[3,c.99]-
Серед багатьох аспектів проблеми 
підготовки учнів до дорослого життя  
важливим є формування в учнів уявлення 
про сімейний бюджет та його 
особливості. Адже розумне планування 
власних доходів та витрат дозволяє 
родині заощаджувати кошти,  спрямо-
вувати їх на підвищення добробуту. 
Гарним засобом формування таких уяв-
лень є математичні задачі на сімейний 
бюджет, які можна і потрібно пропо-
нувати учням під час навчання матема-

тики. Вони охоплюють велике коло фі-
нансових операцій, мають прикладну 
спрямованість. 

Бюджет кожної сім'ї є важливою 
складовою фінансової системи держави. 
Визначимо  це поняття. Згідно словника 
іншомовних слів "бюджет" - це розпис 
грошових доходів та видатків держави, 
підприємства, установи на певний період" 
або "сукупність доходів і видатків особи, 
сім�ї за певний період"[5]. Розглядаючи 
бюджет як економічну категорію, стає 
зрозумілим, що бюджет родини є 
складовою частиною загального поняття 
"бюджет".  

Для ознайомлення учнів з поняттям 
бюджет родини, вчитель повинен, в 
першу чергу, пояснити особливості  його 
формування, а потім визначити, які статті 
доходів та видатків мають сім�ї нашої 
країни.  

Наприклад, вже в п�ятому класі, під 
час вивчення теми �Натуральні числа�, 
учням можна запропонувати наступне 
домашнє завдання: �Визначити напрямки 
доходів та витрат власної родини, об-
числити загальну суму доходів та загаль-
ну суму витрат за останній місяць, рік.� 

Проводячи аналіз виконаного завдан-
ня, вчитель повинен звернути увагу учнів 
на те, що сімейний бюджет майже кожної 



 
© Межейнікова Л.С. 

 63

родини  формується за такими 
статтями доходів: 

1). Заробітна плата. 
2). Доходи від підприємницької 

діяльності. 
3).Дохід від особистого господарства. 
4).Доходи від інших джерел, які 

пов'язані з власністю. 
5).Пенсії, стипендії, соціальні 

гарантії. 
6).Доходи від цінних паперів. 
7).Інше. 
Крім цього, він має наголосити,  що 

сімейний бюджет, крім доходів, зазнає і 
витрати, які в Україні зазначені такими 
статтями: 

1). Поточні витрати - придбання 
продуктів харчування, одягу, взуття, 
предметів особистої гігієни, оплата 
проїзду, платні послуги тощо. 

2). Одноразові витрати - придбання 
житла, предметів тривалого користу-
вання, оплата навчання, різні внески, 
сезонні закупки, оплата відпочинку тощо. 

3). Заощадження. 
4). Податки. 
5). Різні обов'язкові платежі. 
У процесі підведення підсумку такої 

діяльності, діти з�ясовують, що у 
більшості сімей однокласників доходи 
перевищують витрати. А це є одним з 
показників фінансового розвитку країни в 
цілому. 

Ознайомлення  учнів з сімейним бюд-
жетом  в курсі математики основної шко-
ли може бути здійснене через задачі. 
Наведемо деякі з них та особливості 
методики роботи з ними. Так в п�ятому 
класі при  вивченні особливостей побу-
дови кругової діаграми учням можна 
запропонувати наступну задачу: 

Задача 1. У 2000 році доходи 
українського населення розподілялись 
наступним чином: оплата праці та доходи 
від підприємницької діяльності � 49%,-
надходження від продажу товарів влас-
ного господарства � 5%, пенсії, соціальні 
допомоги � 21%, інше � 25%. Побудувати 
кругову діаграму та провести аналіз наве-
дених даних.  

Розв�язування. 
Для зображення даних за допомогою 

кругової діаграми визначимо скільки гра-
дусів припадає на один відсоток: 

360 0 : 100 = 3,6 0 . 
Тоді на зображення оплати праці та дохо-
дів від підприємницької діяльності при-
падає � 49 ·3,6 0 = 176,4 0 ≈ 176 0; 
на надходження від продажу товарів 
власного господарства � 5·3,6 0 =18 0 ; 
на пенсії, соціальні допомоги � 21·3,6 0 = 
75,6 ≈ 76 0; 
інше � 25·3,6 0 = 90 0.  

Далі будуємо діаграму.

Д іа г р а м а  д о х о д ів  н а с е л е н н я  У к р а їн и

4 9 %

5 %

2 1 %

2 5 %

о п л а т а  п р а ц і т а  д о хо д и  в ід  п ід п р и є м н и ц ь к о ї д ія л ь н о с т і �  4 9  % ,
н а д хо д ж е н н я  в ід  п р о д а ж у  т о в а р ів  в л а с н о го  г о с п о д а р с т в а  �  5  % ,
п е н с ії,  с о ц іа л ь н і д о п о м о ги  �  2 1  % ,
ін ш е  �  2 5  % .
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Для самостійної роботи учням можна 
запропонувати побудувати діаграми 
доходів власної родини за певний 
проміжок часу та діаграми відсотків 
доходів з різних джерел за тими ж 
фінансовими даними. Тоді учні зустрі-
чаються з додатковим завданням, пов�я-
заним з переведенням певної грошової 
величини у відсотки, що сприяє повто-
ренню теми �Відсоток�. В результаті 
діяльності учні отримують дві однакові 
діаграми. Це приводить їх до висновку, 
що відношення між одними і тими ж 
елементами не змінюються при пере-
веденні  їх в інші виміри (гроші у відсот-
ки, або відсотки у гроші). 

Як показують дані попередньої зада-
чі, основним джерелом доходів україн-
ської сім'ї на сьогодні виступає заробітна 
плата. Для підтвердження цього факту під 
час вивчення теми �Лінійні рівняння та 
нерівності�  в 8 класі може бути запропо-
новане наступне завдання: 

Задача 2. Дохід від заробітної плати 
в родині складає 450 гривень в місяць. 
Причому заробітна плата батька відно-
ситься до заробітної плати матері як 3 : 2. 
Знайти в яких галузях економіки працю-
ють батьки, використовуючи данні наве-
дені в табл.1. 

Таблиця 1 
Середня заробітна плата в Україні в 1999 році 

 
 Середня заробітна плата, грн.

сільське господарство 
торгівля 

будівництво 
промисловість 

зв�язок 
річковий транспорт 

100 
180 
211 
217 
260 
270 

 
При розв�язуванні цієї задачі розгля-

дається два випадки: 
а) заробітну плату в родині  отри-

мують лише батьки. 
Тоді задача розв�язується складанням 

лінійного рівняння  
3х + 2х = 450. 

б) дохід родини від заробітної плати 
залежить не лише від зарплати батька та 
матері (є ще хтось хто отримує заробітну 
плату, наприклад син). 

У цьому випадку для відшукання 
відповіді розглядається нерівність 

3х + 2х < 450. 
Розв�язування отриманих рівняння та 

нерівності відомими учням способами 
приводить до відповіді на запитання 
задачі. 

У структурі доходів української сім'ї 
за останній час зросли надходження від 
особистих господарств. Дохід від осо-
бистого господарства передбачає надход-
ження в натуральній формі та перера-
хування його в грошовий еквівалент. В 
економічному плані він виступає у формі 
збільшення сімейних доходів, які пов�я-
зані з  родинними відносинами та спіль-
ним господарюванням. Таку ситуацію 
слід розглядати з учнями на прикладі 
розв�язування наступної задачі. 

Задача 3. Ваша родина планує 
отримати від власного вирощування та 
продажу картоплі дохід в 600 гривень. 
Яку кількість урожаю потрібно зібрати, 
якщо на рік для всієї родини потрібно 120 
кг картоплі, а на ринку картоплю можна 
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продати за ціною 1гривня 30 копійок за 1 
кілограм? 

Під час роботи над цією задачею 
однозначної відповіді отримати не 
можливо, оскільки не всі факти врахо-
вані, на які потрібно звернути увагу у 
плануванні врожаю картоплі. Тому враху-
вання даних задачі приводить для скла-
дання нерівності. Нехай х кг картоплі 
родина продасть за 1 грн. 30 коп. Тоді 
врожай картоплі повинен задовольняти 
наступну нерівність: 

х - 120 < 60000/130. 
Робота з такими даними привчає 

учнів планувати власні доходи та видат-
ки, що розвиває такі риси характеру як 
уважність,  організованість, планування 
власних дій тощо. 

Для аналізу робочої спроможності та 
доходів громадян в Україні завжди 

відслідковується офіційний рівень без-
робіття.  

Під час вивчення теми �Графіки 
функцій� у восьмому класі учням  можна 
пропонувати проаналізувати графік (рис. 
2.) �Рівень безробіття в Україні� та 
відповісти на наступні питання: 

1. Що вибрано за незалежну змінну, 
а що - за функцію? 

2. В якому році рівень безробіття 
був найбільший? 

3. Як змінювалась кількість 
безробітних з 1996 до 2001 року? 

4. В який період рівень безробіття 
зростав? спадав? 

5. Яка область визначення функції? 
6. Яка область значень функції?� 

 
 
 

 
 
 
  

 

Малюнок 2. Рівень безробіття в Україні  
 

Рис.2. Рівень безробіття в Україні 
 
В Україні діє ряд програм, соціально 

направлених на покращення добробуту 
населення. Однією з них є програма 
житлових субсидій. Вона захищає сім'ї з 
низькими рівнями доходів від 
підвищення цін на житло, комунальні 
послуги, електроенергію, газ  та інше. 
Ілюстрацією цього може бути наступна 
задача: 

Задача 4. У Київській області для 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг виділено 
10000000 грн., а кількість сімей, яким 

призначено субсидії становить 200 тис. 
Який відсоток річного прибутку має 
кожна з цих родин  від користування 
субсидіями, якщо  середньомісячний 
прибуток кожної родини становить 450 
гривень? 

Безкоштовні послуги населенню з 
освіти, охорони здоров'я тощо також є 
додатковим джерелом надходжень до 
бюджету сім'ї з бюджетів різних рівнів. 

Саме під час вивчення у восьмому 
класі теми �Многочлени� учням  може 
бути запропонована задача на складання 
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виразу сукупних доходів родини та 
відшукання залежностей між різними 
статтями доходів. 

Задача 5. Складіть вираз для 
обчислення доходів родини, якщо 
заробітна плата складає а грн.; дохід від 
особистого господарства � в грн.; доходи 
від інших джерел, які пов'язані з 
власністю �  це половина доходу від влас-
ного господарства, пенсії, стипендії; соці-
альна допомога � це шоста частина від 
заробітної плати; інше � с грн. 

Після розв�язання цього завдання 
учням варто запропонувати домашнє зав-
дання на знаходження відповідних залеж-
ностей  між фінансовими даними  бюдже-
ту їхньої родини. 

Аналіз різних джерел доходів родини 
приводить до розвитку в учнів фінан-
сового досвіду, вмінь застосовувати мате-
матичні закони для розрахунку власних 
грошей. Це показує, що  рівень життя 
громадян залежить від їх діяльності. 
Напрошується висновок: чим більше в 
державі заможніх людей, тим багатша 
держава в цілому. Тому потрібно акцен-
тувати увагу учнів на тому, що від 
особистої діяльності кожного з них, як 
громадянина України, залежить як  
фінансовий стан родини, так і загальний 
економічний розвиток держави. 

 Аналогічно ознайомленню учнів з 
статтями доходів сім�ї можна показати в 
задачах різні статті витрат. Розглянемо, 
наприклад, таку задачу: 

Задача 6. Грошові витрати населення 
України в 1999 році становили 59518 млн. 
грн. і  були розподілені наступним чином: 
на купівлю товарів та оплату послуг - 
41832 млн. грн.; на обов�язкові платежі - 
6750 млн. грн.; на заощадження у 
грошових вкладах та цінних паперах - 
4556 млн. грн. та інше. Скласти кругову 
та стовбчасту діаграму грошових витрат. 

Після розв�язання задачі учням про-
понувалось самостійно поставити  п�ять 
запитань для аналізу діаграм та з�ясувати, 
чим відрізняються зображення даних на 
круговій та стовбчастій діаграмах. Після 
цього учні ставили один одному запи-
тання, і з�ясовували на якій  з діаграм, 
круговій чи стовбчастій, це краще видно. 
В результаті був зроблений висновок, що 
кругові діаграми відображають дані як 
складові єдиного цілого, а стовбчасті 
дають порівняльний аналіз з іншими. 

Кожна родина має поточні витрати. 
Велика кількість сімейних грошей іде на 
купівлю продуктів харчування. Щоб 
ознайомити учнів з такими витратами, 
доцільно, в п�ятому класі при вивченні 
дій з десятковими дробами запропо-
нувати наступну задачу: 

Задача 7. В середньому, на одну 
особу на місяць, потрібна певна кількість 
продуктів харчування, яка наведена в 
табл.2. Обчислити витрати родини з 
трьох осіб на продукти харчування за 
один рік. 

Таблиця 2 
Потреби в продуктах харчування на одну особу на місяць  

 
Продукти 

харчування 
Кількість, кг Ціна за один 

кг, грн. 
м�ясо 
яйця (дес.) 
риба 
цукор 
олія 
картопля 

3,7 
19 
1,3 
2,7 
1,5 
1,2 

6,5 
3,2 
5,33 
1,79 
4,61 
1,35 
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овочі 
фрукти 
хліб 

10 
2 

9,1 

1,2 
5,2 
0,96 

 
У результаті ознайомлення учнів з 

різними доходами та видатками родини 
узагальнюючим завданням виступає 
складання бюджету родини. Доречно 

запропонувати в дев�ятому класі під час 
вивчення теми �Елементи прикладної 
математики� учням таблицю 3, яку вони 
заповнюють дома.  

Таблиця 3 
Сімейний бюджет  

 
Доходи Витрати 

 в
 грн. 

у 
% 

  
в 
грн. 

у
 % 

1).Заробітна плата. 
2). Доход від 

особистого господарства. 
3). Доходи від інших 

джерел, які пов'язані з 
власністю. 

4).Пенсії, стипендії, 
соціальна допомога. 

5). Доходи від цінних 
паперів. 

6). Інше. 

  1).Поточні витрати. 
2).Одноразові витрати.  
3). Заощадження. 
4). Податки. 
5). Різні обов'язкові 

платежі. 
6). Інше. 

  

Всього:   Всього:   

 
На наступному уроці, під час 

перевірки домашнього завдання, слід 
проаналізувати результати і з�ясувати 
відповіді на такі запитання: 
1. Як обчислюється відсоток доходів, 

який припадає на заро-бітну плату та на 
будь-яку іншу статтю доходів? 

2. Чим відрізняється обчис-лення 
доходів родини від обчис-лення видатків? 

3. Коли можна вважати, що бюджет 
родини дефіцитний (видатки більші, ніж 
доходи)? Профіцітний (доходи більші, за 
видатки)? Збалансований? 

4. Яким чином  можна розпорядитись 
залишком коштів, якщо бюджет 

профіцитний? Як поповнити доходи, 
якщо бюджет дефіцитний? 

5. Якого виду бюджету краще всього 
дотримуватись в родині? А в державі в 
цілому? 

Така робота навчає робити аналіз 
числових даних та привчає розумно 
розпоряджатися власними грошима, які є 
також складовою державного бюджету. 

Ознайомлення учнів з елементами 
складання бюджету веде до розуміння 
фінансових операцій родини, 
підприємства, фірми, держави в цілому. 
Учні навчаються ширше бачити  
можливості застосування власних 
математичних знань як в повсякденному 
житті, так і в науковому використанні 
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математичного аналізу різних даних. Це 
привчає робити правильні висновки та 
прогнозувати подальші власні  дії в 
різних життєвих ситуаціях.  

У задачах на сімейний бюджет 
відображаються можливості викорис-
тання знань шкільного курсі математики, 
що підвищує інтерес учнів до навчання, 
активізує їх пізнавальну діяльність.  
Природній шлях активізації школярів у 
навчанні математики -  це розв'язування 
задач, які постають перед учнями як 
навчальні проблеми і відображають 
життєві ситуації. Як зазначає Ю.М. 
Колягін, �...активність мислення харак-
теризується постійністю зусиль, 
спрямованих на розв�язування деякої 
проблеми, бажанням обов�язково 
розв�язати цю проблему, вивчити різні 
підходи до її розв�язання, дослідити різні 
варіанти завдання цієї проблеми в 
залежності від змінних умов і 
т.ін.�[2,c.18]  

Розв�язування задач на сімейний 
бюджет сприяє вихованню в учнів волі, 
спостережливості, ощадливості та інших 
корисних якостей. Особливо корисні  такі 
задачі для активізації мислення учнів, 
виявлення і розвитку їх творчих 
здібностей. �Використання задач перет-
ворює навчання в творчій процес та 
сприяє глибокому осмисленню та 
усвідомленню матеріалу.�[1, с.24] Таким 
чином, розв�язування задач на сімейний 

бюджет виступає і як мета, і як засіб 
навчання математики. 
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Summary.  The article aims to show the role of  the mathematical tasks while the family budget 

planning in the process of school studying. The concrete examples open the idea of the methods how to 
work with the tasks of the certain content and describe the particularities of the family  budget, 
discovering the way to compose the budget due to the mathematical tasks for pupils.  
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