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Урок 39 

Тема: тематичне оцінювання на тему: Експертиза товарів. 

 

Мета: ознайомитися з видами експертизи; навчитися відрізняти методи 

експертизи; виховувати інтерес до професії 

 

Матеріал уроку 
Вправи, завдання 

 

Оберіть 1 правильну відповідь 

 

1. Об’єктами товарознавчої експертизи є: 

а) сировина, спеціальні харчові продукти; 

б) стандарти міжнародні, приватні особи; 

в) експерт, документація, що засвідчує якість і безпеку товарів; 

г) супутні матеріали, організації, які здійснюють експертизу. 

2. Підставою для призначення контрольної експертизи є: 

а) виявлення додаткової інформації щодо об’єкту експертизи; 

б) незгода замовника з результатами експертизи; 

в) наявність розбіжностей у висновках експертів, які проводили первинну і повторну 
експертизу; 

г) заявка замовника експертизи. 

3. Суб’єктами товарознавчої експертизи є: 

а) продукція та документи; 

б) процеси та послуги; 

в) правила експлуатації та використання продукції; 

г) фізичні і юридичні особи, які здійснюють експертизу. 

4. Експертиза товарів проводиться у: 



а) один етап; 

б) два етапи; 

в) три етапи; 

г) залежності від конкретних обставин. 

5. Основними документами першого етапу експертизи є: 

а) заявка і акт відбору проб; 

б) заявка і наряд; 

в) акт відбору проб і акт експертизи; 

г) наряд і акт експертизи. 

6. Друга частина акту експертизи називається: 

а) констатуюча; 

б) протокольна; 

в) висновок експерта; 

г) заключна. 

7. Третю частину акту експертизи оформлюють і підписують: 

а) незалежні особи, що брали участь у експертизі без експерта; 

б) експерт і незалежні особи; 

в) лише експерт; 

г) директор підприємства-замовника та бухгалтер. 

8. Відбір проб при експертизі продовольчих товарів проводять: 

а) власне експерт; 

б) представники замовника експертизи; 

в) вантажник підприємства, де проводиться експертиза; 

г) уповноважені особи. 

9. Обсяг вибірки, спосіб упакування та зберігання проб повинні відповідати: 

а) нормативним документам; 

б) рішенню експерта та осіб, що присутні при експертизі; 



в) рішенню директора підприємства, що замовило експертизу; 

г) внутрішнім розпорядженням на підприємстві. 

10. При відбиранні зразків оформлюється: 

а) акт експертизи; 

б) акт приймання товару за кількістю; 

в) акт відбору проб; 

г) акт приймання товару за якістю. 

 

 

  ПЛАН УРОКУ № 40 

 

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

  

  Предмет «Організація 

товарознавства» 

Тема: Класифікація і транспортна характеристика вантажів 

    Тема уроку: Вантажі. Визначення та основні поняття 

   Мета: сприяти формуванню знань про поняття та сутність перевезення 

  вантажів; формування практичних умінь та навичок обґрунтування 

  основних ознак транспортування вантажів.   

3. Вивчення нового матеріалу 
Транспорт- це галузь нардного госп-тва, яка забезп. Перевезення пасажирів і вантажів 

та знаход. На стику виробничої сфери послуг 

Тр-т поділяється : -вантажний і –пасажирський залежнео від об.єктів перевезень 

Вантажн тр-т забезп виробничі зв»язки мвж п-твами і доставки населенню продуктів 

споживання 

Тр-на сис-ма-сукупність усіх видів тр-ту( автомоб, залізн., 

морський,річковий,трубопровідний,повітряний) об»єднаних між собоютр-ними мережами і 

вузлами в яких відбувається обмін вантажами і пасажирами 

Залежно від середовища переміщення тр-т поділ на наземний, 

річковий,автомоб,залізн.,морський,повітряний 

М-тво інфраструктури України - є центральним органом виконавчої влади д-ть якого 

спрямовується і координується кабінетом міністерств. Однією із задач цього міністерства є 

формування і забезп реалізації держ. Політики на всіз видах тр-ту. 

Галузеве законодавство 

Вантаж-усі предмети з моменту прийняття для перевезень, доставляння їх одержувачу. 

Вантажне місце-умовна одиниця ван-жу для приймання його,для перевез або здавання 

ВО під час навантаження або розвантаження РС. 

Транспортабельний стан ван-жу-стан ван-жу-стан ван-жу,що відповідає вимогам 

безпечного і цілісного перевезення. 



Маркування-нанесення написів,зображень на упаковці або на самому товарі,який 

перевозиться від відправника до одержувача. Види: 

-товарне; -ван-жне; -спеціальне; -тр-не. 

1.Товарне: -найменув.ван-жу; -під-во-виробник. 

2.Ван-жне: -пункт відправл.; -відправник; -пункт призначення; -одержувач. 

3.Тр-не: -номер ТТН; -к-ть ван-жних місць. 

4.Спеціальне: -поводження з ван-жем при тр-тув.; -поводження з ван-жем при навант і 

розвант. 

Транспортний пакет – це укрупнена вантажна одиниця, сформована з поштучних 

вантажів в тарі або без неї з використанням різних способів та засобів пакетування, яка 

зберігає форму в процесі обігу та робить можливою комплексну механізацію вантажних і 

складських операцій. Формування транспортного пакета носить назву процесу пакетування. 

Транспортують пакетами переважно вантажі, які упаковують в транспортну або 

споживчу тару, а також поштучні вантажі без упаковки, які за своїми фіз..-хім. в-стями 

можуть бути сформовані в пакети. 

 
 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні питання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 

 


