
 
 
 

 

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА «PRO BONO» 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» 

 
Інтерактивний урок за методикою Street Law 

на тему: 
«Страхування: подушка безпеки чи гроші на вітер» 

 
Мета: 

- ознайомлення молоді з поняттям “страхування”, 
- аналіз переваг та недоліків страхування; 
- роз’яснення системи страхування в Україні та механізму її функціонування; 

 
Завдання: 

- підвищити рівень обізнаності молоді з поняттям та основними ознаками 
страхування. 

 
Тривалість: 60 хвилин 
Обладнання/матеріали: комп’ютер, проектор, презентація, відео матеріали, роздатковий 
матеріал (наведені у додатках)  
Аудиторія: 15-20 осіб, 13-16 років 
 
План заняття: 

- Вступ (привітання, знайомство, роз’яснення правил) - 7 хв 
- Відео-підводка та оголошення теми - 5 хв 
- Теоретична частина + “Мозковий штурм” - 10 хв 
- Інтерактивна вправа “Ажурна пилка” по видах страхування - 20 хв 
- Ситуативні завдання (на визначення видів страхування) - 5 хв 
- Міні-дебати: страхування: за та проти - 8 хв 
- Підбиття підсумків та зворотній зв’язок - 5 хв 

 
Хід проведення заняття: 

Вступ (7 хв): 
Доброго дня, усім привіт, любі друзі! Ми є консультантками юридичної клініки “Pro Bono” 
Національного університету “Острозька академія” - Анастасія та Катерина. Сьогодні ми 
приготували для вас цікаве заняття і дуже сподіваємось на нашу спільну цікаву співпрацю. 
Але спершу давайте трішки познайомимось. 
 
Для знайомства ми пропонуємо цікаву вправу, яка допоможе не лише дізнатись ім’я, а й 
щось цікаве про кожного із вас. Вправа називається “Знайди правду”. Кожен з присутніх 
по черзі називає своє ім’я та два цікаві факти про себе: один правдивий, інший - ні. Інші 
учасники повинні здогадатись який факт є правдивим. 
 
Проведення гри 
Дякуємо вам! Було дуже цікаво познайомитися з кожним із вас. А тепер для нашої з вами 
комфортної співпраці пропонуємо встановити кілька простих правил: 



 
 
 

 

1. Правило “піднятої руки” 
2. Поважай товариша 
3. “Я-речення” - говоримо від свого імені 
4. Принцип “Запитання-відповідь” 
5. Mobile-free 

 
Отже, у нас на роботу залишається близько 45 хвилин, тож розпочинаємо! 
 
Відео - підводка і оголошення теми (5 хв) 
Перед оголошенням теми нашого заняття пропонуємо вам переглянути коротенький 
відеоролик. 
https://www.youtube.com/watch?v=MfH5gn1CVuY 
 
Звісно, не можна не погодитись із тим, що життя повне несподіванок і добре коли є 
можливість застерегти себе та родину від негативних наслідків. 
Отож, як ви зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про страхування. 
А наша тема звучить так: “Страхування: подушка безпеки чи гроші на вітер”. 
 
“Мозковий штурм” (2 хв) 
Запитання до аудиторії: що таке страхування і для чого воно існує? 
 
Теоретичний матеріал (8 хв) 
Для початку звернемось до поняття “страхування”, яке нем пропонує закон. 
 
Страхування — це комплекс економіко-правових заходів, спрямованих на охорону 
майнових інтересів громадян та юридичних осіб шляхом виплати особі грошових сум 
в разі настання непередбачуваних подій, що ймовірно можуть потягти для неї  
матеріальні втрати, визначених договором страхування або чинним 
законодавством, за рахунок  централізованих грошових фондів. 
 
Досить складно, правда ж? 
Спробуємо пояснити простіше 
 
Простими словами, страхування - це коли ви регулярно сплачуєте певну суму грошей в 
обмін на гарантію, що у разі непередбачених обставин (нещасний випадок, хвороба, 
смерть, пошкодження майна) страхова компанія захистить вас у вигляді фінансової 
компенсації. 
 
Як саме працює страхування? 
При страхуванні ви будете сплачувати компанії суму за договором – страховий внесок. В 
обмін на нього, страхова компанія компенсує ваші втрати, якщо такі відбудуться. 
 
Важливо те, що страховий поліс вам потрібен у випадку, коли грошова втрата перевищує 
суму, яку ви можете собі дозволити втратити 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MfH5gn1CVuY


 
 
 

 

У страхуванні беруть участь, як правило, дві сторони: страхувальних та страховик. 
Окрім цього, варто знати основні поняття, що стосуються страхування. (Додаток 1) 
 
Інтерактивна вправа “Ажурна пилка” (20 хв) 
Існує три основних види страхування. Ми пропонуємо ознайомитися детальніше з 
кожним із них. Отож, ділимо клас на три “дослідницькі” групи відповідно до цифри 
(літери і цифри витягує кожен учень). Кожна група відповідно до номеру отримає 
роздаткові матеріали з коротким описом певного виду страхування. (Додаток 2) Після 
ознайомлення, клас ділиться на нові групи - “експертні” відповідно до літер, і кожен учень 
розповідає у новій групі той матеріал, про який дізнався щойно. 
 
Ситуативні завдання (на визначення видів страхування) (5 хв) 
Для підведення підсумків попередньої вправи пропонуємо три ситуації, прослухавши які 
учні мають визначити про який вид страхування йдеться. 

1. У Європі був такий випадок, коли автомобіль піддався атаці корів. З невідомих 
причин, вони раптом почали облизувати кузов автомобіля. В результаті — 
лакофарбове покриття, під дією коров’ячої слини, виявилося повністю знищено. 
Власник оцінив збитки в 600 євро, які й були йому виплачені його страховою 
компанією. - майнове страхування 

2. Молодий чоловік в Афінах задивився на дівчат в купальниках, врізався в автобусну 
зупинку і зламав ніс - особисте страхування 

3. Туроператор, що возить людей на екскурсії у Великий Каньйон застрахував себе 
від дощу, що дозволяє йому обіцяти клієнтам знижки в разі негоди. страхування 
відповідальності. 

 
Міні-дебати: страхування - за чи проти (8 хв) 
Об’єднуємо групу у 2 підгрупи. Одна підгрупа записує 3-4 аргументи “за”, інша підгрупа 
записує 3-4 аргументи “проти”. В кінці - коротке обговорення кожного 
аргументу. (Додаток 4) 
 
Підбиття підсумків та зворотній зв’язок (5 хв) 
Тож, давайте підсумуємо. Сьогодні на занятті ми (відповіді пропонують учні і, разом з тим, 
ми висвітлюємо їх на екрані): 
- дізнались що таке страхування і для чого воно існує 
- дізналися про різні види страхування 
- детальніше познайомилися з кожним із видів і закріпили знання на практиці 
- обговорили позитивні та негативні сторони страхування та зробили висновки 
- цікаво та з користю провели час, чи не так? :) 

 
І наостанок просимо кожного з учнів заповнити коротеньке опитування і поділитися 
враженнями від уроку. (Додаток 3)  



 
 
 

 

ДОДАТКИ 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 
 

Міні-дебати: 

Вам необхідно розділитися на 2 підгрупи: перша підгрупа записує 3-4 аргументи “за”, 

інша підгрупа - 3-4 аргументи “проти”. В кінці - коротке обговорення кожного аргументу. 

“ЗА” страхування “ПРОТИ” страхування 

 1. Виплата, що перевищує внесок; 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. Значні платежі (річні, 

квартальні); 2. 

3. 
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Страхування: 
подушка безпеки чи гроші на вітер
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Правило “піднятої руки”
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“Я-речення” 

“Запитання-відповідь”

5 Mobile-free



Страхування: 
подушка безпеки чи гроші на вітер



Що таке
страхування?



Хто бере участь у
страхуванні?

Страхувальник

Страховик

особа, яка сплачує страхові внески і
претендує на страхове
відшкодування збитків

здійснює страхування
на підставі ліцензії



Основні поняття

подія, з настанням якої страховик
зобов'язаний виплатити страхове
відшкодування

Страховий випадок

Страхова сума

грошова сума, в межах якої страховик 
 зобов'язаний провести виплату

Страховий платіж
плата за страхування, яку
страхувальник зобов'язаний внести
страховику

Страховий поліс

документ, що засвідчує факт
страхування 



Види страхування

Особисте 
страхування

Страхування 
відповідальності

Страхування 
майна



"Ажурна пилка"



Ситуація 1
У Європі був такий випадок, коли автомобіль піддався атаці корів. З

невідомих причин, вони раптом почали облизувати кузов автомобіля. В
результаті — лакофарбове покриття, під дією коров’ячої слини, виявилося

повністю знищено. Власник оцінив збитки в 600 євро, які й були йому
виплачені його страховою компанією. 



Ситуація 2
Молодий чоловік в Афінах задивився на дівчат в

купальниках, врізався в автобусну зупинку і зламав ніс



Ситуація 3
Туроператор, що возить людей на екскурсії у Великий
Каньйон застрахував себе від дощу, що дозволяє йому

обіцяти клієнтам знижки в разі негоди



Міні-дебати

Страхування: за чи проти?



Що дізнались?

дізналися що таке страхування і для чого воно існує
вивчили основні поняття страхування
дізналися про різні види страхування 
детальніше познайомилися з кожним із видів і закріпили
знання на практиці
обговорили позитивні та негативні сторони страхування та
зробили висновки



Підсумки

Що

д�знали
сь?

Ц�каво
?

Просто?Доступн
о?

Новизна?

Хочемо
ще?


