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 Предмет «Технології торгівлі» 

 

Тема: Механічне та немеханічне устаткування, тара і ваговимірювальне 

обладнання. 

Тема уроку: Види немеханічного устаткування, призначення. 

Мета: сприяти формуванню знань про немеханічне устаткування. Сформувати 

практичні знання та вміння розподілу призначення немеханічного устаткування та його 

види. Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, 

працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш поширені трудові процеси, 

інтерес до професії. 

3. Формування знань учнів. Потребу в немеханічному обладнанні для 

конкретного магазину визначають нормативним і розрахунковим методами. 

Нормативним методом визначається набір обладнання і його кількість при 

будівництві торгових підприємств, після реконструкції або капітального ремонту, якщо 

вони відповідають затвердженому типорозміру. При цьому керуються чинними нормами 

технічного оснащення магазинів споживчої кооперації. 

Розрахунковий метод визначення потреби в немеханічному обладнанні 

застосовується, в разі коли торгове підприємство після капітального ремонту чи 

реконструкції не відповідає затвердженому типорозміру. 

Так, для визначення потреби в торгових меблях для конкретного магазину 

розрахунковим методом необхідно спочатку розробити схему технологічного планування 

магазину з позначенням стін і перегородок, вікон, дверей тощо відповідно до правил, 

зазначених у стандартах, а потім розставити на ній меблі. 

Кількість основного обладнання визначається виходячи з обсягу одночасного 

зберігання в торговому залі запасів кожної групи, необхідних для нормальної, організації 

торгівлі в натуральних показниках. Поділивши необхідний обсяг товарних запасів на 

нормативну кількість товарів, що припадає на 1 м
2
 установочної площі, визначають 

приблизну потрібну загальну установочну площу. Потім діленням загальної установочної 

площі на установочну площу одиниці обладнання визначають його кількість. Після цього 

виявляють відповідність отриманих техніко-економічних показників (Ку, Кв) 

оптимальним параметрам (0,27—0,32; 0,70—0,90). У позитивному випадку складають 

специфікації на корпусні, укомплектовані вироби і деталі (згідно з методичними 

рекомендаціями, наведеними в каталогах торгових меблів ТО-5 та інших) для збирання 

необхідних композицій торгових меблів. 

 

Питання для контролю: 

1. Як визначається кількість основного обладнання? 

 



 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

запитання, виконати вправи та завдання 

 

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