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ПЛАН УРОКУ № 55 

 

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

  

  Предмет «Організація      

товарознавства» 

Тема: Фізико-хімічні властивості і умови збереження основних вантажів. 

Тема уроку: Шкіра, шкірсировина і шкіряні вироби. 

Мета: сприяти формуванню знань про вантажі; формування практичних умінь та навичок 

обґрунтування основних ознак масових вантажів. 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 

Кожна шкіра повинна бути промаркована фарбою на бахтармі у нижньому правому куті на 

відстані від країв шкіри не менше 3см. Дрібні шкіри для верха взуття маркують на воротку. Маркування 

дозволяється здійснювати по трафарету, штампом з постійними або вставними знаками або від руки. 

Сильно жировані шкіри маркують бірками з фанери, які прикріплюють до лапи шпагатом і пломбують. 

Шкіри для низу взуття складають у пачки: по 5(10)шт. Утворені пачки перев’язують в один 

поздовжній та два поперечних обхвати. Пачки чепраків, воротків і пол перев’язують у два обхвати: 

поздовжній і поперечний. За домовленістю з споживачем допускається упакувати всі види жорстких 

шкір у рулони. Рулони закручують від огузка до воротка лицьовою стороною у середину і перев’язують 

у три обхвати: один поздовжній (мотузку пропускають через середину рулону) і два поперечних. 

М’які шкіри в залежності від розмірів і виду складають у пачки або закручують у рулони таким 

чином: Юфть. Шкіри складають попарно у пакети, збирають у пачку (10шт) і перев’язують 

хрестоподібно шпагатом. Можливе таке складання: на одну половину шкіри розкладеною лицьовою 

стороною вверх накладають складені по хребту лицьовою стороною всередину три шкіри і накривають 

їх зверху вільною половиною першої шкури. Зібрані шкіри перегинають поперек хребта так, щоб 

воротки і огузки опинились всередині. Складену пачку перев’язують шпагатом хрестоподібно. За 

домовленістю з споживачем допускається скручувати у рулон. 

Шкіри хромового дублення. На розкладену лицьовою поверхнею вверх шкіру складають інші 

шкіри лицьовою поверхнею вниз. Всі воротки і всі огузки згинають у середину і всю пачку перегинають 

так, щоб воротки і огузки опинились всередині. Складену пачку перев’язують у один-два обхвати в 

залежності від її довжини.  

Лакові шкіри складають попарно лицьовою поверхнею до лицьової у фанерні ящики (20шт). При 

упаковці м’яких кольорових замшевих і лакових шкір їх перекладають папером у місцях клейміння. 

Кожну пачку або рулон шкір шевро білого кольору(світлих тонів) і велюру поліпшеної якості пакують у 

папір. 

Замша та лайка. Кожну шкуру складають по хребту лицьовою (обробленою) стороною всередину 

і складають у пачку одну на другу по 10(20) штук в залежності від розміру. Всі воротки підгинають і 

прикривають огузками. Утворену пачку один раз перев’язують шпагатом і вкладають у ящик вистланий 

папером. Сиром’ять. Кожну шкуру складають по хребту лицьовою поверхнею всере- дину, складають у 

пачку (10шт) і перев’язують шпагатом. 

Пачки або рулони шкіри обшивають тканиною, перев’язують хрестоподібно мотузкою і 

пломбують. При відправці в інші міста такі упаковки вкладають у дерев’яні ящики, обв’язують їх 

дротом і пломбують. Рулони або пачки маркують. Для цього до верхньої шкіри кожного рулону або 

пачки кріплять ярлик в якому позначають: 

найменування заводу-виробника(заводська марка або назва заводу); сорт; групу товщини; 



кількість шкір(позначається цифрами та літерами, наприклад “10шт”; 

загальну площу шкір у дм²(позначають цифрами та літерами), наприклад “960дм²”; 

номер пачки(місця); номер документа, який супроводжує партію шкір. 

На ящик наносять додаткове маркування, у якому позначають: 

найменування заводу-виробника(заводська марка або марка заводу); найменування шкіряного 

фабрикату та його артикул за прейскурантом; кількість шкір; загальну площу шкір у дм²; номер місця; 

номер документа, який супроводжує партію шкір. 

Вага одного вантажного місця(пачка, рулон або ящик) не більше 75кг(брутто). 

Шкіри зберігають у сухих вентилюємих приміщеннях при відносній вологості 50...80% та 

температури +5...+25°С, захищаючи від прямих сонячних променів. Слабо- та сильножировані шкіри 

зберігають окремо. Кольорові та натуральні шкіри зберігають ізольовано від чорних та 

сильножированих. Відстань від підлоги до настилу або нижнього стелажа не менше 20см,а відстань від 

укладених шкір до зовнішніх стін та опалювальних приладів - не менше 50см. 

Шкіру у ящиках допускається зберігати не більше 1 місяця. При тривалому зберіганні шкір у 

пачках або рулонах 1-2 рази на місяць проводять вибірковий огляд. Перевіряють наявність плям, 

плісняви або проявів жиру. Плісняву протирають щіткою або ганчіркою і обробляють дезинфікуючою 

речовиною. Вибірково перевіряють (5...10%) жорсткі шкіри на ламкість, а м’які - на садку. Певну 

перевірку всіх шкір проводять 1 раз на рік весною або восени. Верхні шкіри перекладають униз, а нижні 

– вверх. Хутряні шкурки складають волосяним покривом всередину. Для міжміських перевезень їх 

запаковують у вистлані папером дерев’яні або картонні ящики, в які вкладають нафталін(у мішечках 

або пакетах), або препарат “Антиміль”. Дорогі види хутра спочатку вкладають у поліетиленові пакети 

або картонні коробки відповідного розміру, а потім у ящики. При транспортуванні у межах міста 

дозволяється пакувати у м’яку тару,яка захищає від механічних пошкоджень, зволоження та 

забруднення 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 56 

 

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

  

  Предмет «Організація      

товарознавства» 

Тема: Фізико-хімічні властивості і умови збереження основних вантажів. 

Тема уроку: Каучук, гума та гумові вироби. 

Мета: сприяти формуванню знань про вантажі; формування практичних умінь та 

навичок обґрунтування основних ознак масових вантажів. 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 

Каучук перевозять в кіпах, ящиках, мішках і в блоках без упаковки. 

Каучук легко піддається впливові зовнішнього середовища, через що може 

втратити свої властивості та товарну якість. 

Перед завантаженням кузов автомобіля потрібно очистити, прибрати грязь, а при 

використанні автомобіля, який до цього перевозив вантажі, що утворюють пил - вимити 

кузов і просушити. 



Каучук має властивість міцно прилипати до металевих поверхонь. Тому всі 

металеві частини внутрішньої поверхні кузова потрібно ізолювати від каучуку сухими 

дошками чи фанерою. 

Поверх каучуку забороняється вантажити будь-які інші вантажі. 

При перевезенні каучукових блоків, обгорнутих в сорочки з листя каучуку, 

вантажовідправник повинен густо посипати тальком підстилку з дошок та всі вантажні 

місця. 

До початку вантаження каучуку вантажовідправник повинен перевірити та 

підготувати до дії всі засоби боротьби з пожежею. 

Якщо під час вивантаження виявиться, що нижні ряди каучуку склеїлися і не 

піддаються ручній обробці для складання на вантажні майданчики, стропи чи сітки, слід 

скористатися спеціальними вантажозахватними пристроями. 

При перевезенні латексу (водяного розчину натурального каучуку) застосовують 

бочки з спеціальними запобіжними клапанами, що уберігають бочки під час 

розвантаження від вибуху газів, які утворилися внаслідок розмноження деяких бактерій. 

Гуму і гумові вироби, що належать до товарів народного споживання (взуття, 

іграшки, медичні вироби, галантерея тощо), перевозять упакованими в дерев'яні ящики. 

Гумові вироби для промисловості та транспорту пакують в кіпи, тюки, мішки та 

ящики. 

Автопокришки перевозять без упаковки. 

Гумові вироби не вимагають особливих умов, можуть бути в цілості перевезені при 

великих температурних перепадах 

 

Питання для контролю: 

1. Яким чином перевозять автопокришки? 

2. Поясність особливості перевезення гумових виробів 

 

ПЛАН УРОКУ № 56 

 

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

  

  Предмет «Організація      

товарознавства» 
Тема: Фізико-хімічні властивості і умови збереження основних вантажів. 

Тема уроку: Каучук, гума та гумові вироби. 

Мета: сприяти формуванню знань про вантажі; формування практичних умінь та 

навичок обґрунтування основних ознак масових вантажів. 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 

Каучук перевозять в кіпах, ящиках, мішках і в блоках без упаковки. 

Каучук легко піддається впливові зовнішнього середовища, через що може 

втратити свої властивості та товарну якість. 



Перед завантаженням кузов автомобіля потрібно очистити, прибрати грязь, а при 

використанні автомобіля, який до цього перевозив вантажі, що утворюють пил - вимити 

кузов і просушити. 

Каучук має властивість міцно прилипати до металевих поверхонь. Тому всі 

металеві частини внутрішньої поверхні кузова потрібно ізолювати від каучуку сухими 

дошками чи фанерою. 

Поверх каучуку забороняється вантажити будь-які інші вантажі. 

При перевезенні каучукових блоків, обгорнутих в сорочки з листя каучуку, 

вантажовідправник повинен густо посипати тальком підстилку з дошок та всі вантажні 

місця. 

До початку вантаження каучуку вантажовідправник повинен перевірити та 

підготувати до дії всі засоби боротьби з пожежею. 

Якщо під час вивантаження виявиться, що нижні ряди каучуку склеїлися і не 

піддаються ручній обробці для складання на вантажні майданчики, стропи чи сітки, слід 

скористатися спеціальними вантажозахватними пристроями. 

При перевезенні латексу (водяного розчину натурального каучуку) застосовують 

бочки з спеціальними запобіжними клапанами, що уберігають бочки під час 

розвантаження від вибуху газів, які утворилися внаслідок розмноження деяких бактерій. 

Гуму і гумові вироби, що належать до товарів народного споживання (взуття, 

іграшки, медичні вироби, галантерея тощо), перевозять упакованими в дерев'яні ящики. 

Гумові вироби для промисловості та транспорту пакують в кіпи, тюки, мішки та 

ящики. 

Автопокришки перевозять без упаковки. 

Гумові вироби не вимагають особливих умов, можуть бути в цілості перевезені при 

великих температурних перепадах 

 

Питання для контролю: 

3. Яким чином перевозять автопокришки? 

4. Поясність особливості перевезення гумових виробів 

 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або месенджери Viber, 

Telegram: +380634432524 

 

 


