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ПЛАН УРОКУ № 25 

 

«__»______ 20__ р. Професія : Агент з 

постачання.  

  

  Предмет «Організація 

товарознавства» 
Тема: Стандартизація, сертифікація та якість продукції (товару). 

Тема уроку: Основні властивості продукції, споживчі властивості, методи 

визначення якості. 

Мета: Дізнатися основні властивості продукції, та методи визначення якості. 
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. 
   

1. Вивчення нового матеріалу. 
Якість - це сукупність властивостей і характеристик продукції, які надають їй здатність 
задовольняти обумовлені або передбачувані потреби. 
Якість товару - це сукупність його властивостей і характеристик, які надають йому 
здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби покупця. Якість містить у 
собі не всі властивості товару, а лише ті, які пов'язані із задоволенням конкретних 
потреб відповідно до призначення товару. Крім споживчих характеристик, якість включає 
й інші товару, що забезпечують відповідність вимогам проектувальників, виробників, 
працівників сфери обігу, які мають відношення до товару.  
Важливе завдання товарознавства - виявити максимальний набір властивостей товару, 
які відповідають за його якість. Ці властивості можуть вивляться на всіх стадіях життєвого 
циклу товару. Якість товару не можна пояснити і виміряти в розріз з його споживною 
вартістю і користю. Не можна прирівнювати якість і споживчу вартість. Споживча вартість-
це сам товар, що несе в собі певну користь і приходячи конкретним благом. Товар у ролі 
споживчої вартості є носієм своєї якості. Підвищення якості невід'ємно від науково-
технічного прогресу, тому що, озброївшись передовими науковими досягненнями і 
розробками можна досить успішно конкурувати з іншими товарами на міжнародному 
ринку.  
Показник якості товару - це кількісна характеристика одного чи декількох властивостей 
товару, які становлять його якість, розглянута стосовно до визначених умов її створення та 
експлуатації або споживання. Дані показники відображаються в стандартах "Системи 
показників якості продукції", нормовані значення показників якості відображаються в 
стандартах "Загальних технічних умов" або "Технічних умов". Номенклатура показників і 
нормовані значення, що характеризують безпеку, відображаються в технічних 
регламентах. 



Споживчі властивості товару - це властивості, які виявляються в процесі споживання або 
використання товару споживачем для задоволення матеріальних і культурних потреб. Як 
правило, споживчі властивості є складними властивостями (зручність використання, 
надійність, безпека товару), утвореними сукупністю простих властивостей. Споживчі 
властивості визначають споживну вартість товару (цінність, корисність для людини). 
Показники якості:  

   1.Одиничні  

   2.Значення показників  

   3.Дійсні  

   4.Певні  

   5.Базові  

   6.Комплексні  

   7.Оптимальні  

   8.Відносні  

   9.Регламентовані  

   10.Максимальні  

   11.Рівень якості  

   12.Технічний рівень  

   13.Граничні  

   14.Мінімальні  

   15.Допустимі відхилення  

   16.Діапазонні  

 

Споживчі властивості і показники якості  
Групи  
Надійність  
Призначення  
Ергономічність  
Екологічність  
Естетичність  
Універсальне  
Класифікаційні  
Соціальне  
Функціональне  
Довговічність  
Ремонтопридатності  
Безвідмовність  
Сберіганіе  
Психо-фізичні  
Психологічні 
Антропометрії  
Протипожежна  
Електро-магнітна  
Магнітна  
Електрична  
Радіаційна  
Механічна  
Хімічна  
 
Методи визначення показників якості:  



Органолептичний 
 Розрахунковий 
 Вимірювальний 
 Експертний 
 Соціологічний 
 
Розрахунковий метод полягає у визначенні показників якості розрахунковим шляхом.  
Вимірювальний метод найбільш об'єктивний, він дає найточніші результати. 
Перспективними напрямками цього методу є експрес-методи, які не порушують 
контролю.  
 
Питання для контролю: 

1. Поясніть сутність органолептичного методу. Для яких товарів застосовується? 
2. Поясніть поняття реєстраційного методу  

 
 
 

ПЛАН УРОКУ № 26 

 

«__»______ 20__ р. Професія : Агент з постачання.  

  

  Предмет «Організація 

товарознавства» 

Тема: Стандартизація, сертифікація та якість продукції (товару). 

Тема уроку: Контроль якості продукції. Управління якістю. 

      Мета: Ознайомитись з контролем якості. 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. 

Тип уроку: комбінований 

Методи проведення: лекція, методи демонстрування. 

Матеріальне оснащення: наочні посібники, плакати, мультимедійні засоби.  

 

Структура уроку 

 
1. Організаційний момент (2 хв) 

2. Актуалізація опорних знань учнів (5 хв) 

3. Вивчення нового матеріалу (15 хв) 

4. Застосування здобутих знань (20 хв) 

5. Підведення підсумків уроку (2 хв) 

6. Домашнє завдання (1 хв) 
 

Хід уроку 



2. Організаційний момент 

2.1. Перевірка присутніх. 

2.2. Призначення чергових. 

2. Актуалізація опорних знань учнів 

2.1. Сьогодні ознайомимось з контролем якості, і його управлинням; 

2.2. Викладач записує на дошці тему уроку, повідомляє навчальну мету 

та визначає такі завдання уроку: 

• визначити поняття контролю якості; 

• обґрунтовувати значення контроль якості, її сутність та 

характеристику елементів. 

3. Вивчення нового матеріалу 
Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам 

нормативно-технічної документації, зразкам- еталонам; інформація про перебіг 

виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від 

постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.; виявлення дефектної 

продукції на ранніх етапах; запобігання випуску недоброякісної продукції. 

Система контролю якості продукції - це сукупність методів і засобів контролю та 

регулювання компонентів зовнішнього середовища, які визначають рівень якості 

продукції на стадіях маркетингу, НДДКР та виробництва, а також технічного 

контролю на всіх стадіях виробничого процесу.  

Компонентами зовнішнього середовища системи контролю якості продукції на рівні 

підприємства є результати маркетингових досліджень, НДДКР, сировина, матеріали, 

комплектуючі вироби, параметри організаційно-технічного рівня виробництва та 

системи менеджменту. 

Показники якості продукту формуються в нормативах на стадії маркетингу, 

уточнюються в конструкторській документації на стадії НДДКР, матеріалізуються на 

стадії виробництва, використовуються (реалізуються) на стадії експлуатаці ї. 

Матеріалізація показників якості фіксується технічним контролем, який є елементом 

системи управління якістю на підприємстві. Він, як складова виробничого процесу, 

об’єднує в комплекс взаємопов’язані контрольні операції, що передбачені технологічним 

процесом. Контрольні операції проектуються і нормуються в процесі розробки 

технологічного процесу та заносяться до технологічної карти. Для складних 

контрольних операцій створюються карти контролю.  

Технічний контроль являє собою перевірку відповідності продукції або процесу, всіх 

виробничих умов та чинників, від яких залежить якість продукції, установленим 

техніко-технологічним вимогам до якості продукції на всіх стадіях її виготовлення.  

Мета технічного контролю якості на підприємстві полягає в забезпеченні випуску 

високоякісної та комплектної продукції згідно з чинними стандартами і технічними 

умовами. 

Вимоги до організації технічного контролю якості: профілак- тичність - запобігання 

браку; точність і об’єктивність; економічність; участь усіх працюючих у кон трольних 

функціях. 



Об’єктами технічного контролю є всі складові процесу виробництва: предмети праці, 

засоби праці, технологічні процеси, праця виконавців, умови праці. До предметів праці, 

якість яких контролюється, належать сировина і матеріали, паливо, енергія, напів-

фабрикати, деталі, складальні одиниці (вузли), готова продукція, конструкторська та 

технологічна документація. Засоби праці, що підлягають контролю, - це устаткування, 

технологічне оснащення, інструмент, виробничі системи, контрольна апаратура, 

прилади та пристрої. Контроль технологічних процесів передбачає перевірку 

відповідності їх здійснення технологічним картам, а також охоплює процеси створення 

конструкторської, технологічної та іншої документації. Контроль праці виконавців 

полягає в перевірці й оцінюванні якості результатів праці конструкторів, технологів, 

операторів, робітників. Контроль умов праціперевіряє дотримання психо фізіологічних 

та гігієнічних норм, параметрів техніки безпеки, режимів праці і відпочинку, організації 

й обслуговування робочого місця та ін.  

Засоби технічного контролю. Залежно від параметрів, які контролюються, 

застосовуються різноманітні засоби контролю (контрольно-вимірювальні прилади 

(КВП), інструменти та апарати), які розподіляються на дві групи:  

1) такі, що визначають абсолютні розміри або значення величин, які контролюються 

(лінійки, штангенциркулі, манометри, терези тощо);  

2) такі, що визначають тільки межі величин, які контролюються, що дає змогу 

сортувати об’єкти за групами якості - контрольні сортувальні пристрої з двома 

граничними значеннями вимірювальних величин (найбільшим і найменшим, калібри, 

скоби, пробки і т. д.). 

 

 



Класифікація видів контролю якості

 

 

 

Вправи, завдання: навести приклади класифікації видів контролю 

 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

питання, виконати вправи і завдання 



 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 


