
 
 
 

 

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА 
УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  

 
Інтерактивний урок за методикою Street Law  

на тему: 
«Платіжні картки для юних і незалежних» 

 
Навчальна мета проведення уроку – забезпечити під час уроку засвоєння понять в 

сфері платіжних карток для молоді, сформувати систему знань з даної теми. 
Розвиваюча мета - пізнання, систематизація та закріплення знань з теми, навчання 

учнів використанню знань в процесі вирішення практичних завдань. 
Виховна мета – формування нових знань у сфері використання платіжних карток, 

розуміння того, що платіжні картки є доступними та зручними у використанні.  
Обладнання уроку – комп’ютер, проектор і екран, роздатковий матеріал. 
Тип уроку -  урок вивчення та засвоєння нового матеріалу. 
Вид уроку - урок пізнання, узагальнення і систематизації нових знань, умінь і 

навичок. 
Дана методична розробка розроблена і може використовуватись як для 

проведення безпосередньо заняття у класі, так і для проведення онлайн-уроку на будь-
якій платформі. 
  



 
 
 

 

Хід онлайн-уроку: 
 

№ Етапи проведення уроку Час 

1. Підготовчий етап:  

- організаційний момент. Знайомство; 5 хв. 

- підготовка до сприйняття матеріалу або визначення опорних знань, 
умінь, уявлень; 

5 хв. 

- мотивація навчальної діяльності; 1 хв. 

- оголошення, представлення теми.  1 хв.  

Загальний час: 12 хв. 

2. Основний етап:  

- викладення нового матеріалу (його первинне сприйняття); 20 хв. 

- тематична гра № 1 та систематизація нових знань і вмінь. 10 хв. 

- Тематична гра № 2 та систематизація нових знань і вмінь 5 хв. 

Загальний час: 35 хв. 

3. Заключний етап:  

- підбиття підсумків уроку; 3 хв. 

- проведення онлайн тестування 5 хв. 

- надання відповідей на можливі питання. 5 хв. 

Загальний час: 8 хв. 

 Загальний час онлайн-уроку: 60 хв. 

 
  



 
 
 

 

Хід уроку для аудиторного проведення: 
 

№ Етапи проведення уроку Час 

1. Підготовчий етап:  

- організаційний момент. Знайомство; 5 хв. 

- підготовка до сприйняття матеріалу або визначення опорних 
знань, умінь, уявлень; 

5 хв. 

- мотивація навчальної діяльності; 1 хв. 

- оголошення, представлення теми.  1 хв.  

Загальний час: 12 хв. 

2. Основний етап:  

- викладення нового матеріалу (його первинне сприйняття); 20 хв. 

- проведення тематичної гри № 1 та систематизація нових знань і 
вмінь. 

10 хв. 

- проведення тематичної гри № 2 та систематизація нових знань і 
вмінь. 

10 хв. 

Загальний час: 40 хв. 

3. Заключний етап:  

- підбиття підсумків уроку та проведення контрольного опитування 
учнів; 

5 хв. 

- надання відповідей на можливі питання. 3 хв. 

Загальний час: 8 хв. 

 Загальний час уроку: 60 хв. 

  



 
 
 

 

 
Слайд 1. 

Хід уроку 
Підготовчий етап 

 
1. Організаційний момент. Знайомство. (5 хв) 

1.1. Для проведення в аудиторії: 
Гра-знайомство з аудиторією "Розкажи про сусіда". Всі школярі об’єднуються в 2 

команди, кожен учасник команди повинен розказати щось про свого сусіда (вподобання, 
хобі, особливості тощо) і так по колу. Кожна команда обирає капітана та назву команди. 
Дана гра сприяє налаштуванню школярів на комунікацію один з одним та з лекторами.  

1.2. Проведення в режимі онлайн Знайомства:  
Ведучі після з’ясування чи добрий зв’язок у аудиторії, просять учасників написати  в 

коментарях про себе: ім’я, звідки він, де навчається, який клас і як дізнався про захід. 
 
2. Підготовка до сприйняття матеріалу або визначення опорних знань, умінь, уявлень 
(проводиться у формі діалогу з аудиторією). (5 хв) 

1.3. Для проведення в аудиторії: 
Запитання до аудиторії: 

1. Як ви думаєте, яка мета нашої зустрічі? 
2. Хто з вас уже має платіжну карту та активно нею користується? 
3. Як ви думаєте, чи зручно користуватись карткою і чи хотіли б ви мати власну 

платіжну картку? 
1.4. Для проведення в онлайн режимі:  

Тренери пропонують в чаті написати коротенько варіанти відповіді: 
1.Мету зустрічі; 
2. Поставити «+», хто користується вже банківською карткою; 
3. Поставити «+», якщо учасники думають, що користуватися карткою їм  зручно. 

 
Слайд 3. 

3. Мотивація навчальної діяльності. (1 хв) 
  На основі наданих дітьми відповідей, необхідно зробити висновок про зручність 
використання платіжних карток. 
             
  4. Оголошення, представлення теми. (1 хв) 

 
Основний етап 

1. Викладення нового матеріалу (його первинне сприйняття). (20 хв) 
 

Слайд 3 
1. Що таке платіжна картка і які її переваги перед готівкою? 

Банківська платіжна картка (БПК) - це персоніфікована пластикова картка з 
магнітною смугою або чіп-модулем, яка є ключем доступу до управління банківським 
рахунком і надає її власнику можливість безготівкової оплати товарів або послуг в різних 



 
 
 

 

торгових і сервісних підприємствах, що приймають картки до оплати, одержувати готівку у 
відділеннях банків і в банкоматах, а також користуватися іншими додатковими послугами 
та певними перевагами. 

 
Слайд 4.  
Анатомія картки. Платіжна картка складається із таких складових частин: 
1 – Чіп. Деякі картки мають вмонтований чіп. Щоразу при оплаті карткою з чіпом 

потрібно вводити персональний ідентифікаційний номер (PIN), щоб підтвердити 
операцію. Наявність чіпа на картці значно підвищує безпеку розрахунків; 

2 – Номер картки. Унікальний набір із 16 цифр, ідентифікатор платіжної картки; 
3 – Ваше ім'я. Ім’я власника картки. Підтвердження власника картки. Під час 

оплати можуть попросити документ, який посвідчує особу; 
4 – Термін дії картки. Задля безпеки кожна картка має обмежений термін дії, 

вказаний у форматі місяць/рік. Картка дійсна до останнього дня вказаного місяця, після 
чого банк перевипускає її з новим номером; 

5 – Безконтактний індикатор. Усе більше карток Mastercard стають 
безконтактними. Якщо картка має позначку безконтактного індикатора або напис 
PayPassтм (для карток, випущених до 01.09.15), для оплати потрібно лише доторкнутися 
карткою до термінала, який приймає безконтактні оплати. 

1 – Магнітна стрічка. Магнітна стрічка зберігає в зашифрованому вигляді ключ 
доступу до рахунку. Щоб стрічка не розмагнітилася, необхідно зберігати картку окремо 
від джерел електромагнітного випромінювання; 

2 – Місце для підпису. Власник картки може розписатися на спеціальній смузі, щоб 
ніхто, окрім нього, не міг скористатись карткою.  

3 – Захист. Захисна голограма й логотип гарантують справжність  картки 
Mastercard. 

4 – CVC2. Номер із трьох цифр у верхній правій частині смуги для підпису. При 
оплаті через Інтернет введення цього номера підтверджує справжність власник картки.  

5 – Контакти банку. Адреса й телефон банку, за яким  можна в будь-який час 
зв'язатися з банком, щоб отримати кваліфіковану допомогу. 

 
Слайд 5. 

Крім того, що банківська пластикова картка надає цілодобовий доступ до банківського 
рахунку, в держателя такої картки з'являється цілий ряд переваг. Повний перелік цих 
переваг залежить від типу картки. Проте якою б не була картка, її переваги перед 
готівкою такі: 

 Надійність. Втрата банківської картки не означає, що гроші пропали. Якщо навіть хтось і 
заволодіє карткою, він не зможе скористатися грошовими коштами внаслідок надійного 
захисту. 

 Зручність. У держателя картки зникають проблеми, пов'язані із здачею при розрахунку за 
товари та послуги. Йому не зможуть видати фальшиві купюри, обрахувати і недодати 
здачу, і розміри гаманця не будуть змінюватись від розміру суми на картці. 



 
 
 

 

 Простота. Картка є ключем доступу до грошових коштів на банківському рахунку, а 
значить, йому не треба її декларувати. Зберігати та використовувати гроші з картки 
набагато простіше та швидше. 

 Економія. При здійсненні валютно-обмінних операцій за межами України витрати, 
пов'язані з цим, знижуються, оскільки конвертація здійснюється за більш вигідним 
курсом, ніж в обмінних пунктах. 

 Дохід. На відміну від готівки, кошти, розміщені на рахунку в банку, яким користується 
держатель при проведенні операцій з використанням картки, приносять додатковий 
дохід у вигляді відсотків на залишок коштів. 

 Контроль. Маючи картку, дуже зручно контролювати сімейний бюджет і вести домашню 
бухгалтерію. Держателю картки не треба згадувати скільки і на що він витратив коштів, 
оскільки завжди можна отримати виписку з рахунку. 
 
Слайд 6.  
2. Які є види платіжних карток? 
Всі банківські платіжні картки можна розділити на два основних види – дебетові та 
кредитні. 
Дебетові – дозволяють витрачати тільки власні кошти. На них неможливо отримати 
кредит чи оформити розстрочку. Картка дозволяє використовувати кошти доступного 
залишку на депозитному рахунку, до якого вона прив'язана. Картка виконує функцію 
банківського чека, однак її застосування є надійнішим, тому що ідентифікація власника 
відбувається в момент здійснення операції і гроші надходять на банківський рахунок 
торгового підприємства негайно.  
Різновидами платіжних (дебетових) карток є: 

 Зарплатна картка — використовується для нарахування заробітної плати 
 Студентська картка — використовується для нарахування стипендії 
 Пенсійна або соціальна картка — використовується для нарахування пенсії або 

соціальної допомоги. 
 

Кредитні – надають можливість користуватися не тільки власними, а й кредитними 
грошима в межах встановленого банком ліміту з відстрочкою нарахування відсотків. На 
відміну від дебетової картки кредитна картка може бути не пов'язана з реальним 
банківським рахунком. В залежності від кредитної здатності (ліміту), якій (якому) 
відповідає даний платіжний засіб, розрізняють: звичайні, «золоті» і «платинові» кредитні 
картки. 
 В залежності від класу платіжні картки можуть бути основними, базовими, 
універсальними, елітними тощо. За використанням технологій платіжні картки можуть 
бути з магнітною стрічкою, з чіпом, безконтактні, віртуальні, а також для дітей.  
 Отже банківська платіжна картка - це персоніфікований платіжний інструмент, 
який надає можливість власнику картки здійснювати безготівкові розрахунки по оплаті 
товарів або послуг, а також отримання готівки у відділеннях банків і банківських 
автоматах (ATM). Платіжна картка на сьогоднішній день є невід’ємною частиною нашого 
життя, яка його полегшує та удосконалює. 
 



 
 
 

 

Слайд 7. 
7.1. Для проведення в аудиторії: 
Тренери задають дітям питання: 

1. А Ви знаєте що є дитячі картки? 
2. Які Ви знаєте банківські  картки для дітей? 
3. З якого віку можна стати її володільцем? 
4. Що для Вас означає володіти банківською карткою, навіщо вона вам? 

7.2. Проведення в режимі онлайн:  
Тренери задають дітям питання: 

1. Чи знаєте Ви, що є дитячи картки?, хто знає, ставте «+»; 
2. Напишіть, які програми банківських карток для дітей Ви знаєте?, напишіть в 

чаті; 
3. Хто знає з якого віку можна оформити картку?, зазначте вік чаті.  

 
Слайд 8. 
3. Junior Card: що це? 
Junior Card – це спеціальна платіжна карта, яка розрахована для дітей. Prosto дуже 
цікавий банківський продукт - кредитна картка Junior (в рамках проекту ЮніорБанк) для 7-
15-річних дітей із встановлюваним батьками кредитним лімітом. Дана карта розрахована 
на юних та незалежних, вона сприяє самостійності, виробленню вміння розпоряджатися 
грошима та користуватись платіжною картою.  
 Дана картка є гарантією того, що гроші не загубляться. Дану картку можна 
оформити як додаткову, тобто прив’язану до рахунку батьків, так і оформити 
персональну. Дана картка сприяє виробленню самостійності, набуттю навичок 
планування власних витрат, а також навичок заощадження.  
 
Слайд 9. 
4. Картка Юніора: ПриватБанк. 

Приватбанк видає спеціальні картки Юніора, які розраховані на школярів від 6 до 
17 років. ЮніорБанк – це спеціальна освітня програма ПриватБанку для школярів.  

Картка Юніора вчить навичкам користування банківськими послугами, а також 
навичкам розумно розпоряджатися кишеньковими грошима. Таким чином можна 
навчитися фінансовій грамотності та фінансовій самостійності. 

Картка Юніора оформлюється безкоштовно, однак можна зробити картку з фото 
(50 грн.), картку з індивідуальним дизайном (99грн., 149 грн.). 

Картка Юніора слугує своєрідним «електронним гаманцем», де надійно 
зберігаються кишенькові кошти. У будь-який час дану картку можна поповнити або 
безпосередньо у відділенні ПриватБанку або через Інтернет-банк Приват 24. За 
допомогою даної картки контролюються всі витрати шляхом SMS-інформування, також 
можна налаштувати регулярний переказ коштів із картки батьків на Картку Юніора. 

Для того, аби отримати картку Юніора необхідні: 

 свідоцтво про народження дитини (допускається свідоцтво, видане не в 
Україні); 

 довідка ІПН (обов’язково для дітей з 14 років); 



 
 
 

 

 електронний паспорт (ID-картка) (з 14 років) або загальногромадянський 
паспорт (з 16 років); 

 наявність у батьків картки «Універсальна» та особистого номера телефону в 
дитини. 

Оформити Картку Юніора можна в будь-якому відділені ПриватБанку. 
 
Слайд 10. 
Показ відео «ПриватБанк. Картка Юніора». 
   
Слайд 11. 
 Картка Юніора є дуже корисною й тим, що на ній можна не лише зберігати гроші, а 
й отримувати дохід. Дохід складає 7% річних на залишок особистих коштів понад 100 грн 
(гроші зараховуються на бонусний рахунок картки). Для цього потрібно активувати 
депозитну функцію картки в Приват24 або через банкомат. Тобто, зробити це доволі легко 
і таким чином можна заощаджувати та отримувати додатковий дохід.  
 
Слайд 12.  
Показ відео «Депозитна властивість картки». 
 
 Окрім того, картка Юніора надає можливість: 

 отримати банківську освіту на www.juniorbank.ua; 

 відвідувати захопливі бізнес-квести, екскурсії в банк, навчатися в БізнесШколі, де 
викладають топ-менеджери Банку; 

 отримувати бонуси в разі оплати товарів у магазинах – партнерах програми 
лояльності «Бонус Плюс»; 

 Брати участь у змаганнях, конкурсах та акціях, організованих ЮніорБанком спільно 
з Mastercard. 

БізнесШкола ЮніорБанку – школа фінансової грамотності для дітей. На тренінгах 
БізнесШколи можна навчитися лідерства, самостійності, дізнаєтися правила побудови 
стартапів і ефективних комунікацій, навчитися розбиратися в послугах і продуктах банку. 
Щоб стати учнем БізнесШколи, достатньо оформити Картку Юніора, зареєструватися на 
сайті ЮніорБанку (www.juniorbank.ua) та подати заявку на навчання. У БізнесШколі 
можуть навчатися школярі віком від 10 до 16 років. Тобто, оформивши картку Юніор 
можна отримати можливість навчатися в БізнесШколі та отримати цікаві навички та 
знання.  
 
Слайд 13. 
5. «Дитяча картка»: ОщадБанк. 
 Ощадбанк також видає спеціальні картки для юних та незалежних, які можна 
придбати у будь-якому відділенні Ощадбанку.  Ощадбанк розпочав випуск «Дитячої 
картки». Це миттєва безконтактна платіжна картка Mastercard з унікальним дизайном.  
 «Дитяча картка» дає можливість здійснювати безготівкові розрахунки, в тому числі 
безконтактні, в торговій мережі, оплачувати послуги мобільного зв’язку, здійснювати 



 
 
 

 

карткові перекази. Поповнювати її можна через інформаційно-платіжні термінали, 
банкомати Ощадбанку або онлайн-систему «Ощад 24/7». Для отримання картки не 
потрібні документи. Придбати її можна у відділеннях банку.  
 «Дитяча картка» – це відповідь на запити і потреби клієнтів. Банк врахував при її 
випуску як інтереси батьків, так і інтереси молодого покоління. З одного боку, діти хочуть 
бути більш самостійними, хочуть використовувати сучасні фінансові інструменти, зокрема 
платіжні картки. З іншого – батьки зацікавлені у фінансовій грамотності дітей. 
Користування власною платіжною карткою навчить дітей бути більш уважними і 
відповідальними, а батьки зможуть контролювати їх витрати. 
 
Слайд 14. 
Показ відео «Дитяча картка від Ощадбанку». 
 
Слайд 15. 
6. Дитяча картка: monobank. 
 Дитяча картка від monobank – це картка для клієнтів до 16 років. Відкриття та 
обслуговування картки — безкоштовно. 
 5 переваг даної дитячої картки:  
1. Кешбек до 20% від суми покупки 
 Щомісяця ви і ваша дитина зможете вибрати 2 категорії витрат, за якими будете 
отримувати кешбек (наприклад, Кіно або Фастфуд). 
2. Проценти на залишок 
 Ваша дитина буде щомісяця отримувати 10% річних на залишок коштів на картці. 
 Наприклад у вашої дитини цілий місяць лежить 6 000 грн на картці, це означає, що 
1 числа наступного місяця вона отримає 50 грн. Виплати відбуваються тільки за ті дні, 
коли на картці було більше 100 грн. 
3. Apple Pay та Google Pay 
 Не потрібно носити пластикову картку — оплачуйте всі покупки смартфоном (для 
акаунтів Apple і Google з 13 років, при реєстрації ви можете вказати будь-який вік). 
4. Нагороди 
 Отримуйте нагороди за користування карткою і багато іншого. 
Розділ «Нагороди» для дітей сильно відрізняється від дорослих, але теж із неймовірними 
квестами місяця і призами від Visа для переможців. Три поїздки до Діснейленду чекають 
переможців дитячого батла. 
5. Батьківський контроль 

 Один із батьків зможе бачити виписку й керувати доступністю й лімітами для таких 
функцій: 

 зняття готівки; 

 поповнення картки третіми особами; 

 перекази на інші картки; 

 покупки в онлайн-казино та букмекерських конторах; 

 ліміти на витрати в кафе і на розваги. 
 



 
 
 

 

Слайд 16. 
Показ відео «Дитяча картка від monobank». 
 
 
Слайд 17. 
7. FUN картка: Райффайзен Банк Аваль. 
 FUN картка – це платіжна картка, яка випускається на ім’я дитини віком від 6 до 18 
років. Дана картка використовується для здійснення розрахунків,  а також навчає 
фінансовій грамотності. FUN картка випускається до карткового рахунку одного з батьків. 
 Для того, аби відкрити FUN картку необхідні: 

 паспорт батьків та ідентифікаційний код; 

 свідоцтво про народження (для дитини до 14 років); 

 ID-картка із зазначеним ідентифікаційним кодом (для дитини від 14 років). 
 
8. Переваги та недоліки Junior Card. 
 
Слайд 18. 
Можна виділити такі основні переваги дитячих платіжних карток: 

 зручний та дешевий спосіб передавати гроші віддалено; 
 батьківський контроль за витратами, а також економія власного часу; 
 картка надає не лише дітям, але й батькам більше можливостей, ніж готівка; 
 за допомогою дитячих карток набуваються навички використання сучасних 

технологій, а також навики правильного розпорядження власними фінансами, а 
також складання та ведення власного бюджету; 

 платіжна картка більш гігієнічна в порівнянні з паперовими грошима, які 
переходять з рук в руки. Даний критерій особливо важливий в сучасних умовах, 
адже дитини безпосередньо не буде контактувати з паперовими грошима.  

 
Слайд 19. 
Окрім того, Junior Card мають і деякі недоліки, серед яких 

 існує ризик втрати платіжної картки, однак замінити її доволі легко; 
 доволі часто трапляються випадки, коли діти молодшого віку повідомляють пін-

код сторонній особі, саме тому тримати на даній картці велику суму коштів не 
дозволяється. Саме тому на даних картках і встановлюється відповідний ліміт; 

 у разі відсутності навичок контролю власних фінансів, витрати можуть збільшитися 
при користуванні платіжною карткою. 
 

Слайд 20. 
9. Які небезпеки можуть підстерігати при користуванні карткою? 
 Насамперед, після отримання картки перше, що необхідно зробити це: 
1. запам’ятати, а краще відразу десь записати PIN-код. 
2.  Не можна писати  PIN-код на платіжній картці або зберігати записаний PIN-код разом 

з платіжною карткою на папері або іншому носії інформації. 



 
 
 

 

Найпершими небезпеками, які можуть виникнути при користуванні платіжною 
карткою: 
1.– це повідомлення PIN-коду чи CVV2 / CVC2 (код доступу до Інтернет-операції 
платіжною карткою) стороннім особам,  
2. також можливе ведення даних картки на неперевірених сумнівних сайтах або 
людям, які представляються представниками банку. 
3.  Смс-повідомлення з текстом «ваша картка заблокована»,  
4. Дзвінки «з банку» із запитаннями про реквізити банківської картки, 
 5. Електронні листи з дивними посиланнями на сторінки, зовні схожі на сайти банків 
– все це справа рук шахраїв. 
 Методи у них різні, але мета одна – вкрасти гроші з банківської картки. Вони 
маніпулюють людьми, використовуючи їх страх втратити кровно зароблені і низький 
рівень фінансової грамотності.  

 
Слайд 21. 
 Саме тому необхідно виділити такі основні правила користування платіжною 
карткою: 

 Не можна передавати платіжну картку в користування іншій особі, а також 
повідомляти свій PIN-код, навіть дружині, чоловіку, дітям, онукам, співмешканцям, 
колегам, сусідам, підприємцям. 

 Не можна повідомляти номер платіжної картки (16 цифр) телефоном, СМС, у листі, 
окрім випадків, особистого дзвінка Контакт-центру Банку, який видав цю платіжну 
картку, та повідомлення номеру картки оператору Контакт-центру. 

 Не можна повідомляти CVV2 / CVC2 (код доступу до Інтернет-операції платіжною 
карткою) телефоном, СМС, у листі. 

 Не можна повідомляти місяць та рік закінчення строку дії платіжної картки 
телефоном, СМС, у листі. 

Співробітники Банку або платіжні системи Visa та MasterCard ніколи не запитуватимуть 
телефоном, у СМС або в листі номер платіжної картки, CVV2 / CVC2, місяць та рік 
закінчення строку дії платіжної картки.  
У разі якщо співробітники Банку телефонують на контактний номер телефону, то вони 
можуть запитати лише прізвище, ім’я, по батькові та дату народження. Ніяких інших 
даних співробітники Банку не називають і не запитують! 
 Також співробітники Банку або платіжні системи Visa та MasterCard ніколи не 
надсилатимуть у СМС або в листі посилання на сайти, де потрібно ввести дані платіжної 
картки (номер платіжної картки, CVV2 / CVC2, місяць та рік закінчення строку дії платіжної 
картки), пам’ятайте, що ці сайти - фальшиві. Згодом отримана інформація 
використовується для проведення шахрайських операцій платіжною карткою в Інтернеті. 

 Не можна зберігати номер платіжної картки, CVV2 / CVC2, місяць та рік закінчення 
строку дії платіжної картки на папері, в телефоні, смартфоні, планшеті, ноутбуці, 
домашньому або робочому комп’ютері. 

 Не можна залишати платіжну картку без нагляду (особливо в торговельних точках, 
барах, ресторанах, готелях, касах будь-яких установ). 



 
 
 

 

 Необхідно перевіряти рух коштів на поточному рахунку не менше одного разу на 
місяць. Також можна укласти з Банком договір для отримання SMS-повідомлень 
про рух коштів на поточному рахунку: на мобільний телефон при кожній операції з 
поточним рахунком надходитиме звіт. 

 Також необхідно змінювати кодове слово 1 раз на рік з метою запобігання 
можливому шахрайству, коли телефонну ідентифікацію проходять підставні особи, 
які заволоділи чужими ідентифікаційними даними (кодове слово, номер паспорту, 
ІПН, дата народження, адреса проживання або прописки). 

 Не можна вводити PIN-код платіжної картки в Інтернеті. Також не можна вводити 
дані платіжної картки в спливаючих (pop-up) вікнах. Зверніть увагу, що для 
введення CVV2 / CVC2 на захищених сайтах використовується «віртуальна 
клавіатура», а на шахрайських та незахищених - ні. 

 Необхідно уникати проведення оплат за товари, послуги, комунальні платежі з 
публічного комп'ютера (кафе, бару, ресторану, готелю, бібліотеки, пошти, інших 
торговельно-сервісних підприємств, що надають послуги доступу до Інтернету). 

 Також можна установити ліміт на суми / кількість операцій для розрахунків у 
Інтернеті. 
 

Де шахраї можуть отримати ідентифікаційні дані: 

 Інтернет: у соціальних мережах ВКонтакте, Однокласники, ВСети, Я.ру, Facebook, 
Google+, Tumblr, Twitter, Avaaz, Ask.fm, Badoo, Dudu, Flickr, Foursquare, Instagram, 
Last.fm, LinkedIn, LiveJournal, MySpace, Mixi, Orkut, Renren, Sina Weibo, SoundCloud, 
Tagged, відвідуючи відкриті сторінки та зламуючи закриті сторінки, електронні 
поштові скриньки, гаманці. 

 У разі передачі даних стороннім особам та організаціям у магазинах, на вулицях, 
приймаючи участь в акціях, розіграшах, отриманнях знижок (карток на знижки) на 
товари та послуги. 

 В інших місцях, де надається номер паспорта, ІПН, дата народження, адресу 
проживання або прописки. 
 

Слайд 22. 
10. Що робити, у випадках порушення даних правил? 
 
1. Що робити, якщо PIN-код платіжної картки став відомий стороннім особам? 
2. Що робити, якщо платіжну картку було вкрадено? 
3. Що робити, якщо з платіжної картки зникли гроші? 
4. Що робити, якщо платіжна картка була загублена? 
 
Слайд 23. 
 У всіх цих випадках, найголовніше – це оперативність. Найперше, що потрібно 
робити у таких випадках – це заблокувати платіжну картку. Тут на допомогу прийдуть 
найближче відділення банку, мобільний додаток або інтернет-банкінг. Найшвидший 
спосіб – це зателефонувати на гарячу лінію банку. Рекомендується зберегти номер 



 
 
 

 

телефону в контактах мобільного, щоб не витрачати час на пошуки, за який можуть бути 
зняті гроші. Після дзвінка і ідентифікації свого клієнта співробітник банку відразу ж 
заблокує платіжну карту. 
Далі, що потрібно робити у такому випадку – це перевипуск картки. Далі у власника 
зниклої карти є три варіанти: отримати гроші, які були на картці, в касі банку (потрібен 
паспорт), перерахувати у мобільному додатку кошти на батьківську картку,  попросити 
перевипустити нову карту замість втраченої (це можна зробити без відвідування 
відділення) – тоді, після її випуску, наявні на рахунку кошти можна буде зняти вже з нової 
карти. Якщо по карті були проведені операції, які клієнт не підтверджує або не розпізнає, 
потрібно оперативно повідомити про це банк, написавши відповідну заяву. Кожна заява 
розглядається співробітниками банку в індивідуальному порядку, і по кожній проводиться 
перевірка. Рішення про повернення коштів приймається, керуючись законами України, 
постановами НБУ, правилами міжнародних платіжних систем Visa Inc. і Mastercard Europe.  
 
Слайд 24.  
11. Що робити, якщо ваша банківська картка застрягла в банкоматі або ви її там забули? 
  
Крок 1: 
Не панікувати, а спробувати впоратися самостійно. Для цього можна затиснути на 
декілька секунд кнопку "Скасувати" і карта має вийти. Якщо картка не з'являється, тоді 
треба шукати на самому банкоматі номер телефону технічної підтримки і повідомити про 
інцидент. Вам мають пояснити, що робити далі. Якщо банкомат знаходиться в приміщені 
банку, зверніться до співробітників: можливо, вам пощастить і достатньо буде просто 
написати заяву на повернення і дочекатися інкасації.  
 
Чого точно не варто робити, так це стукати по банкомату руками і ногами. В кращому 
випадку нічого не станеться. У гіршому ж, ваша поведінка приверне увагу охорони і ви 
додасте собі неприємностей. 
 
Крок 2: 
Якщо картку "зажувало" банкоматом вашого банку, то процедура повернення займе 
набагато менше часу. Ось що вам потрібно зробити: 
• Повідомте телефоном про те, що трапилося, назвіть свої дані і дані карти, а також 
при необхідності дайте відповідь на контрольне запитання. Тому дуже важливо, мати 
інформацію про карту, секретне питання десь записаною. Важливо, не втрачати конверт, в 
якому вам видавали карту! Співробітник банку розповість вам, куди і з якими 
документами вам потрібно звернутися для оформлення заяви на повернення картки.  
• Заблокуйте карту. Це рекомендується, особливо якщо картка зникла через 
несправність банкомата. Так ви точно будете впевнені, що вашими грошима ніхто не 
скористається. 
• Дізнайтеся, що потрібно для випуску додаткової картки. У багатьох випадках це 
відбувається швидше, ніж повернення проковтнутої картки. 
• Якщо картка залишилася в банкоматі чужого банку, доведеться спілкуватися з 
їхніми співробітниками. У цьому випадку ваші дії мають бути такими: 



 
 
 

 

• Перш за все, зателефонуйте до банку, який обслуговує банкомат, і дізнайтеся, яким 
чином ви можете повернути свою карту. Номер телефону ви знайдете на самому 
банкоматі. 
• Потім зверніться до банку, що видав вам картку, і повідомте про ситуацію. 
Можливо, вам знадобиться лист-підтвердження від вашого банку, який вам потрібно 
буде надати банку, в банкоматі якого ви намагалися знімати гроші. 
• Обов’язково заблокуйте карту. 

 
Навчіться користуватися онлайн-банкінгом 

Користування цією послугою надає багато зручних для вас можливостей, а саме: 
• Самостійний контроль та перегляд коштів ваших власних рахунків 
• Блокування платіжної картки на випадок, якщо вашу картку "зажувало" 
банкоматом або було втрачено 
• Листування з банком для отримання консультаційної допомоги тощо. 
 

2. Тематична гра та систематизація нових знань і вмінь. (15 хв)  
1 Варіант (для проведення онлайн-уроку). 

 
1 гра. (10 хв.) 
1.1. Розподілити по онлайн кімнатам (кількість кімнат залежить від 

учасників. Кожна команда повинна включати не менше 3 чоловік і не більше 7) 
команди в zoom. 

Потрібно поділити учнів на 2 команди. Кожна команда повинна придумати 
власний вид платіжної картки (для певної категорії осіб чи для спеціальних розрахунків 
тощо). Кожна команда повинна представити власну картку, зазначаючи та 
обґрунтовуючи те, навіщо вона потрібна та як її використовувати. Вигадані платіжні 
картки можуть бути комічними та незвичайними. Команди повинні сказати чому ця 
платіжна картка є потрібною та зазначити її ефективність у процесі її 
використання. Вона повинна мати переваги над іншими, мати те що привабить 
клієнта і буде її вирізняти із схожих продуктів. 

Представити результати роботи команди, які були оформленні на онлайн дошці.  
 Кожна команда має право задати доповідаючому не більше 2 питань у чаті. 
Метою проведення такої гри є формування у учнів правильного і 

конструктивного розуміння поняття «платіжна картка», а також формування 
уявлення про її значення, механізм роботи та мету її використання. 

У підсумку ми побачимо наскільки по-різному можуть мислити учні. З цього 
робимо висновок, що платіжні картки є доволі потрібними та зручними у 
використанні, вони навчають фінансовій грамотності та самостійності.  

 
2 гра. (5 хв.) 
Пропонується дітям згадати з поданого попередньо матеріалу, які банки 

видають картки для дітей і на яких умовах, або розповісти про ті банки про які мова 
під час тренінгу не йшла? Написати у коментарях, обговорити. 

 



 
 
 

 

2 Варіант (для проведення заняття безпосередньо у класі). 
1 гра. (10 хв.) 
Потрібно поділити учнів на 2 команди. Кожна команда повинна придумати 

власний вид платіжної картки (для певної категорії осіб чи для спеціальних розрахунків 
тощо). Кожна команда повинна представити власну картку, зазначаючи та 
обґрунтовуючи те, навіщо вона потрібна та як її використовувати. Вигадані платіжні 
картки можуть бути комічними та незвичайними. Команди повинні сказати чому ця 
платіжна картка є потрібною та зазначити її ефективність у процесі її 
використання. Вона повинна мати переваги над іншими, мати те що привабить 
клієнта і буде її вирізняти із схожих продуктів. 

 
2 гра. (10 хв.) 
Потрібно поділити учнів на  3 команди. Кожна команда отримує картку із 

зазначеним словом. Всього слів 3: «дебетова картка», «кредитна картка», «Junior 
Card». Упродовж хвилини кожна команда повинна описати своє слово так, щоб інші 
команди його вгадали. Вгадавши 1 слово команда отримує 1 бал. Виграє та команда, 
яка набере більшу кількість балів.  

Такий невеличкий інтерактив буде сприяти активізації процесу 
запам’ятовування, шляхом встановлення нових асоціацій, та пов’язання нових знань із 
позитивними враженнями, що у кращій мірі впливає на закріплення матеріалу. 

 
Заключний етап 

2. Підбиття підсумків уроку. (5 хв).  
3.1. Для проведення заняття безпосередньо у класі. 

Гра "бліц-опитування" залишкових знань після уроку. 
1) Що ж таке платіжна картка? 
2) Які є види платіжних карток? 
3)Що таке Junior Card? 
4)Які переваги Junior Card ? 
5)Які недоліки Junior Card? 
6) Чи хотіли б ви мати власну платіжну картку і для чого? 
7) Які переваги платіжної картки перед готівкою? 
8) Які небезпеки можуть підстерігати при користуванні карткою? 

3.2. Для проведення онлайн-уроку. 
Гра "бліц-опитування" залишкових знань після уроку. 
Пропонується учасникам пройти онлайн тестування в zoom з тими же питаннями. 
 
Надання відповідей на можливі запитання. (3-5 хв) 

В онлайн режимі пропонується учасникам задати питання в чаті тренерам. 
В кінці роздається лист зворотнього зв’язку про якість проведеного тренінгу. 

 
 



Тренінг: Платіжні картки для юних і 
незалежних



1. Що таке платіжна картка і які її переваги
перед готівкою?

2. Які є види платіжних карток?
3. Junior Card: що це?
4. Картка Юніора: ПриватБанк.
5. «Дитяча картка»: Ощадбанк.
6. FUN картка: Райффайзен Банк Аваль.
7. Переваги та недоліки Junior Card.
8. Які небезпеки можуть підстерігати при
користуванні карткою?
9. Що робити, у випадках порушення даних
правил?
10. Що робити, якщо ваша банківська картка
застрягла в банкоматі або ви її там забули?

ПЛАН



1. Що таке платіжна картка і які її переваги перед готівкою?

Банківська платіжна картка (БПК) - це

персоніфікована пластикова картка з магнітною

смугою або чіп-модулем, яка є ключем доступу

до управління банківським рахунком і надає її

власнику можливість безготівкової оплати

товарів або послуг, одержувати готівку у

відділеннях банків і в банкоматах тощо.



Чіп

Номер карткиВаше ім'я

Термін дії 
картки

Безконтактний
індикатор

Магнітна
стрічка

Місце для 
підпису

Захист

CVC2

Контакти 
банку



Переваги картки перед готівкою: простота

надійність

економія

контроль

дохід

зручність



2. Які є види платіжних карток?



1. Що таке платіжна банківська картка?

2.  А ви знаєте, що є платіжні банківські картки для дітей ?

3. Які ви знаєте платіжні картки? 

4.  Що означає володіти банківською платіжною карткою?

5. З якого віку можна стати її володільцем?

6. Хто знає , що для цього потрібно?



3. Junior Card: що це?

Junior Card – це спеціальна 
платіжна карта, яка розрахована 

для дітей. Дана карта розрахована 
на юних та незалежних, вона 

сприяє самостійності, виробленню 
вміння розпоряджатися грошима 

та користуватись платіжною 
картою. 





від 6 до 17 
років

свідоцтво про 
народження 

дитини 

довідка ІПН 
обов’язково 

для дітей з 14 
років 

ІD-картка, 
електронний 

паспортКарта 
«Універсальна» 

у батьків

4. Картка Юніора: ПриватБанк.



Можливості карти:





5. «Дитяча картка»: Ощадбанк.

Ощадбанк також видає спеціальні картки

для юних та незалежних, які можна

придбати у будь-якому відділенні

Ощадбанку. Ощадбанк розпочав випуск

«Дитячої картки». Це миттєва безконтактна

платіжна картка Mastercard з унікальним

дизайном.





6. FUN картка: Райффайзен Банк Аваль.

FUN картка – це платіжна картка, яка 

випускається на ім’я дитини віком від 6 

до 18 років. Дана картка 

використовується для здійснення 

розрахунків,  а також навчає 

фінансовій грамотності.



Переваги дитячих платіжних карток:

Зручність
Нові 

можливості

Економія 
часу

Батьківський 
контроль

Формування 
нових навиківГігієнічність



Недоліки дитячих платіжних карток:

Ризик втрати
Ризик 

шахрайства

Ризик 
збільшення 

витрат



8. Які небезпеки можуть підстерігати при користуванні карткою?

О
сн

о
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о
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: Повідомлення PIN-коду чи CVC\
CVC2 стороннім особам;

Ведення даних картки на 
сумнівних сайтах Інтернету чи 
шахраям, які представляються 

представниками банку;

Ризик втрати, крадіжка платіжної 
картки, чи махінації з 

переведенням коштів шахраєм з 
твоєї картки.

Ризик зчитування твоїх даних 
шахраєм спеціальним пристроєм 

при користуванні банкоматами

CVC2



Основні правила користування платіжною банківською карткою

НЕ МОЖНА передавати платіжну картку в користування іншій особі, навіть братам, сестрам, 
друзям, однокласникам, одногрупникам

НЕ МОЖНА повідомляти свій PIN-код,CVV2 / CVC2  чи іншу конфіденційну інформацію 
навіть братам, сестрам, друзям, однокласникам, одногрупникам

НЕ МОЖНА вводити PIN-код платіжної картки в Інтернеті. 

НЕ МОЖНА вводити дані платіжної картки в спливаючих (pop-up) вікнах. Зверніть увагу, 
що для введення CVV2 / CVC2 на захищених сайтах використовується «віртуальна 
клавіатура», а на шахрайських та незахищених - ні.

Необхідно уникати проведення оплат за товари, послуги, комунальні платежі з публічного 
комп'ютера (кафе, бару, ресторану, готелю, бібліотеки, пошти, інших торговельно-сервісних 
підприємств, що надають послуги доступу до Інтернету).



9. Що робити, у випадках порушення даних правил?

1. Що робити, якщо PIN-код платіжної картки став

відомий стороннім особам?

2. Що робити, якщо платіжну картку було вкрадено?

3. Що робити, якщо з платіжної картки зникли

гроші?

4. Що робити, якщо платіжна картка була загублена?

CVC2



У всіх цих випадках, 
найголовніше – це 

оперативність. 

Найперше, – це заблокувати 
платіжну картку. 

Найшвидший спосіб –

По-друге: у власника зниклої 
карти або заблокованої  є три  

варіанти:

це зателефонувати на 
гарячу лінію банку 

в мобільному додатку. 

отримати гроші з 
батьками, які були на 

картці, в касі банку 
(потрібен паспорт батьків) 

Перевести кошти у 
мобільному додатку на 

картку батьків

Замовити перевипуск
нової картки



10. Що робити, якщо ваша банківська картка застрягла в банкоматі або ви її

там забули?

• Не панікувати, а спробувати впоратися 
самостійно. 

Крок 
1.

• Повідомте по телефону 
працівника банку по гарячій
лінії про те, що трапилося, назвіть: 
свої дані і дані карти та адресу 
банкомату;

• Заблокуйте карту;

• Дізнайтеся, що потрібно для її
повернення або отримання
грошей, що були на ній ; 

Крок 
2.

Для цього можна затиснути на декілька 
секунд кнопку "Скасувати" і карта має 

вийти з банкомата. 
Якщо картка не з'являється, тоді треба 

шукати на самому банкоматі номер 
телефону банку, номер банкомату чи  

набирати номер гарячої лінії

У багатьох випадках треба заблокувати і 
замовити перевипуск такої картки , бо
зазвичай перевипуск відбувається швидше, 
ніж повернення картки,  яку «ковтнув» 
банкомат.
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