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ПЛАН УРОКУ № 20 

“__”_________20__р.                                       Професія: Агент з постачання 

                                                                            Предмет “Організація 

товарознавства” 

Тема: Асортимент  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 поширені трудові процеси, інтерес до професії. 

1. Проведення тематичної атестаційної роботи  

Тестування на тему: Асортимент товарів.  

Обріть одну правильну відповідь. 

1. Повнота асортименту це: 

А) кількість виробів того чи іншого асортименту 

Б) кількість різновидів конкретного виду виробів і позицій в кожній групі 

товарів 

В) співвідношення фактичної кількості різновидів товарів до його кількості  

2. Асортимент товарів це: 

А) набір різних товарів, їх видів і різновидів, об’єднаних будь-якою ознакою 

Б) набір товарів,  який виробляється промисловістю і сільськогосподарським 

виробництвом і формується в залежності від цієї ознаки 

В) набір товарів, які пропонуються до продажу населенню в роздрібній 

торгівлі 

 3. Укрупнений перелік продукції, що випускається підприємством це: 

 А) Асортиментна группа 

 Б) Груповий асортимент 

 В) Номенклатура  

4. Система супідрялних понять, якої-небуть галузі знань або діяльності 

людини: 

 А) Класифікація 



 Б) Систематизація 

 В) Кодування 

5. Оновлення асортименту це: 

 А) кількість видів, різновидів і найменувань товарів, що користуються 

стійким попитом у споживача 

 Б) кількість видів однорідних і (або) різнорідних груп, що знаходяться у 

продажу 

 В) кількість нових товарів у загальному вступі 

6. Набір товарів, що випускається виробником виходячи з його виробничих 

можливостей це: 

 А) промисловий асортимент 

 Б) товарний асортимент 

 В) простий асортимент 

7. Формування торгового асортименту товарів це: 

 А) кількісне співвідношення груп, підгруп, видів і різновидів товарів в 

номенклатурі конкретного суб'єкта ринку, виражена в частках або відсотках 

 Б) розробка і застосування заходів, спрямованих на формування 

оптимального асортименту товарів, який найбільш повно відповідає 

поточним потребам населення  

В)  цілеспрямована діяльність по підбору товарів за групами, підгрупами, 

видами та різновидами з урахуванням попиту споживачів і забезпечення 

рентабельності торговельної діяльності 

9. Раціональний асортимент це: 

 А) набір товарів, який найповніше задовольняє реально обґрунтовані 

потреби, що забезпечують максимальну якість життя при певному розвитку 

науки, техніки і технології 

 Б) товар, який задовольняє реальні потреби з максимально корисним 

ефектом для споживача при мінімальних витратах на їх проектування, 

розробку, виробництво і доведення до споживача 

 В) набір товарів, що повинен буде задовольняти передбачувані потреби 

10. Широта асортименту це: 

 А) кількість видів, різновидів і найменувань товарів однорідних і 

різнорідних груп 

 Б) здатність набору товарів задовольняти попит на аналогічні товари 

 В) здатність товарів задовольняти потреби, що змінилися, за рахунок нових 

товарів 

11. Діяльність, спрямована на досягнення вимог раціональності ассортименту 

 А) управління асортимнентом 

 Б) планування асортименту 



 В) асортиментна політика 

12. Оптимальний асортимент це: 

 А) набір товарів одного виду, марочних найменувань 

 Б) набір товарів різних груп, видів, найменувань, які відрізняються великою 

розмаїтістю функціонального призначення 

 В) товар, який задовольняє реальні потреби з максимально корисним 

ефектом для споживача при мінімальних витратах на їх проектування, 

розробку, виробництво і доведення до споживача 

 

Критерії оцінювання: за кожну правильну відповідь – 1 бал. 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

питання, виконати вправи і завдання 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 21 

 

«___»________ 20__ р. Професія : Агент з постачання.  

  

  Предмет «Організація 

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

 

Тема уроку: Стандартизація. Стандарт. Основні цілі та поняття. 

Стандартизація товарів. Види і категорії стандартів 

Мета: сприяти формуванню знань про поняття та сутність стандартизації; 

визначення поняття «стандартизація», «об*єкт стандартизації»; механізм 

стандартизації; класифікація об*єктів стандартизації. 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. 

 



3. Вивчення нового матеріалу 

Основні терміни зі стандартизації встановлені Міжнародним комітетом з 

вивчення наукових принципів стандартизації, що створений Радою міжнародної 

організації зі стандартизації (180) та стандартами Державної системи 

стандартизації України (ДСТУ 1.0-93; ДСТУ 1.293; ДСТУ 1.3-93; ДСТУ 1.4-93 і 

ДСТУ 1.5-93). 

Згідно з державними стандартами, стандартизацією називають діяльність з 

метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній галузі шляхом 

встановлення положень для загального й багаторазового використання щодо 

реально існуючих чи можливих завдань. Міжнародна стандартизація - стандартизація, 

участь у якій є доступною для відповідних органів усіх країн. 

Регіональна стандартизація - стандартизація, участь у якій є доступною для відповідних 

органів країн лише одного географічного або економічного регіону. 

Національна стандартизація - стандартизація, яка проводиться на рівні однієї певної 

країни. 

Галузева стандартизація - стандартизація, яка проводиться на рівні однієї конкретної 

галузі виробництва. 

Комплексна стандартизація - це стандартизація, за якої здійснюється цілеспрямоване і 

планомірне встановлення та використання системи взаємопов’язаних вимог як до самого 

об’єкта комплексної стандартизації в цілому, так і до його основних елементів, з метою 

оптимального вирішення конкретної проблеми. Принципово новим у розвитку 

комплексної стандартизації взагалі є дедалі ширше використання сучасних методів 

програмно-цільового планування робіт зі стандартизації, внаслідок чого встановлюються 

збалансовані вимоги до готової продукції, сировини, матеріалів і комплектуючих виробів. 

Розроблені комплексні програми передбачають: 

- підвищення науково-технічного рівня стандартів; 

- забезпечення відповідності стандартів вимогам виробництва, оборони країни, 

внутрішнього і зовнішнього ринків. 

Стандарт є нормативним документом, що розроблений на засадах відсутності протиріч 

зацікавлених сторін з істотних питань і прийнятий визначеним органом. 

Стандарт - це результат конкретної роботи зі стандартизації, яка виконана на підставі 

досягнень науки, техніки і практичного досвіду та прийнята (затверджена) компетентною 

організацією. 

Стандарт може бути: 

- обов’язковим чи рекомендованим технічним документом, який дає характеристику 

якості матеріалів, виробів, устаткування, методів їх виготовлення й контролювання, 

понять та умовних позначень; 



- основною одиницею чи фізичною константою, наприклад, ампером; 

- будь-яким предметом для фізичного порівняння, наприклад, еталоном метра. 

Стандарти можуть містити обов’язкові та рекомендовані вимоги. До обов’язкових 

належать вимоги із забезпечення: 

- безпеки продукції для життя, здоров’я та майна громадян, її сумісності, 

взаємозамінності, охорони навколишнього середовища та методів сертифікації продукції; 

- техніки безпеки та гігієни праці; 

- метрологічних норм і правил їх контролювання; 

- технічної єдності на стадіях розроблення, виготовлення та зберігання продукції. 

 

Питання для контролю: 
1. Чим відрізняються обов’язкові вимоги від рекомендацій? 
2. Що може належати до рекомендованих вимог? 
 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 


