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План уроку № 4 

  

                                                                         Професія: Агент з постачання. 

«__»_______20__ р. 

       Предмет « Організація 
  Товарознавства» 

  

Тема: Вступ. Поняття товарознавства. Поняття товару. 

Тема уроку:  Тематичне оцінювання. 

Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок учнів;формування практичних 

умінь та навичок . Розвивати логічне мислення, уяву,ініціативу, увагу. 

Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей,які виконують 

найбільш поширеніші трудові процеси, інтерес до професії.  

1. Проведення тематичної атестаційної роботи 

Тестування на тему: Вступ. Поняття товарознавство. Поняття товару. 

Оберіть правильну відповідь. 

1. Товарознавство це: 

А) наукова дисципліна 

Б) товарна дисципліна 

В) дисципліна, яка побудова на фактах. 

 

2. Об’єктами товарознавства є: 

А) товари, як продукти праці для задоволення потреб споживача та 

методи їх практичного і теоретичного пізнання. 

Б) товари,як продукти праці для відображення потреби споживача та 

методи їх практичного використання. 

В) сукупність якісних і кількісних характеристик товару. 

 

3. Предмет товарознавства це: 

А) об’єктивна особливість продукції 

Б) споживча вартість товарів 

В)сукупність характеристик товару 

 

4.Товарознавство виникло в: 

А) 11 ст. 

Б) 16 ст. 

В) 19 ст. 



 

 5. Товар  це: 

   А) об’єкт праці 

   Б) процес обробки продукту 

   В) продукт праці. 

 

6.Назвіть правильні два твердження властивості товару: 

А)задовольняти потреби людини,придатність обміну на інші товари 

   Б)товари короткострокового  користування 

   В)товари широкого попиту з наявністю певних  характеристик 

 

7.Виберіть правильний рядок  до яких відносяться  побутові послуги 

товарів: 

 А)харчування, житло, освіта,безпека, відпочинок 

  Б)освіта, охорона здоров’я,безпека,житло,харчування. 

 В)харчування, житло, обслуговування,відпочинок. 

 

8.Виберіть правильний рядок  до яких відносяться  виробничого 

призначення послуги товарів: 

А) освіта, охорона здоров'я, безпека, розвиток 

 Б) харчування, житло, обслуговування, відпочинок 

 В) експлуатація, ремонт, консультації 

Г)експлуатація, ремонт, освіта, житло. 

 

9.Поняття «найменування місця походження товару» є унікальним 

об'єктом… 

А) походження товарів 

Б) географічної вказівки 

В) інтелектуальної власності 

 

10.Основна відмінність товарного знака і найменування місця походження 

товару це  

А)достовірне місце 

Б) наявність особливих властивостей 

В)зв'язок якості товару з регіоном, де випускається товар. 

 
11.Географічні вказівки є об'єктом…  

А) географічних місць 

Б) правової охорони за умови їх використання 

      В) місцем його походження. 

 

      12.Поняття географічне вказівки можна розділити на дві групи… 

А) вказівку місць походження товарів і найменування місць походження 

товарів 



      Б) експортну вказівку і вказівку за призначенням 

      В) довгострокова та короткострокова. 

 

 

 

Урок 5. 

Тема: Поняття класифікації товарів 

Мета: сприяти формуванню знань про методи класифікації та правила 

класифікації; формування практичних умінь та навичок обґрунтування 

основних методів і правил класифікації. . Розвивати логічне мислення, уяву, 

ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до 

людей, які виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до 

професій регіону. 

 

Матеріал уроку 

 

Класифікація товарів є важливою складовою товарознавства, 

надзвичайно велике її значення в управлінні асортиментом і якістю 

товарів. Вона дозволяє вивчати безліч різноманітних товарів і раціонально 

організовувати торгівлю ними. 

Об'єктом виступає елемент класифікованого загалу. У товарознавстві 

таким елементом є товар. З-поміж великої кількості товарів за ознакою 

призначення виділяються: споживчі товари, товари промислового 

призначення та ін. 

Класифікація (від лат. classic — розряд, група) — розподіл 

численних об'єктів (предметів і явищ) на класи, групи й інші підрозділи 

залежно від загальних ознак. 

Інакше кажучи, класифікація — це система упорядкованого роз-

поділу товарів за розділами і дрібнішими підрозділами в логічній 

послідовності, зі супідрядністю за певними ознаками. 

Вона узагальнює й упорядковує результати досліджень і сприяє 

подальшому науковому пошуку. 

Вперше питаннями систематизації (класифікації) стали займатися 

зоологи і ботаніки. Так, 1735 року з'явилася робота шведського вченого 

Карла Ліннея «Система природи», в якій були викладені основи 

систематизації рослинного і тваринного світу. Ця робота вплинула на 

систематизацію в інших дисциплінах. 

Класичним прикладом природничої наукової класифікації є розподіл 

хімічних елементів на групи в періодичній системі Д. І. Менделєєва, що 



відображає закономірний зв'язок між їхньою будовою та властивостями. 

Ця класифікація дозволила не тільки розподілити всі відомі хімічні еле-

менти на окремі групи за властивостями, але й передбачити невідомі на 

той час елементи, що були відкриті пізніше. 

  

 

Питання для контролю: 

1. Ким і де були зроблені перші спроби класифікації товарів? 

2. Яке значення має класифікація товарів? 

 
Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

запитання 

 

 

Інформацію надсилати на адресу e-mail  anylesik@gmail.com 
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