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ПЛАН УРОКУ № 41 

 

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

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

 

Тема: Механічне та немеханічне устаткування, тара і ваговимірювальне 

обладнання. 

Тема уроку: Ваговимірювальні засоби: класифікація, вимоги, правила експлуатації. 

Мета: сприяти формуванню знань ваги. Сформувати практичні знання та вміння 

визначення призначення ваговимірювального обладнання. 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. Більшість продовольчих і деякі непродовольчі товари 

зважують. Ваги — це прилад, за допомогою якого визначається маса тіла способом 

порівняння її з масою умовно взятої одиниці (грама, кілограма, тонни). Ваги є одним зі 

старовинних вимірювальних приладів, зображення якого у вигляді рівноплечого важеля-

коромисла з підвішеними чашами знаходять на прадавніх грецьких, єгипетських і 

вавилонських пам'ятках. 

Найстародавніші, що збереглися, зображення вагів відносять до доби приблизно за 

3000 років до н. е. До XVII ст. ваги в основному зберігали форму рівноплечого коромисла 

або безмена. У 1670 р. були винайдені настільні ваги з верхніми чашами (настільні ваги 

типу Роберваля). У першій половині XIX ст. вперше з'явились десяткові (1818 р.) і сотенні 

(1831 р.) товарні ваги. У другій половині XIX ст. з'являються шкальні платформові, 

автоматичні і напівавтоматичні, квадрантні і пружинні ваги. У 20-х роках XX ст. широко 

застосовують циферблатні ваги, які поступово витісняють попередні системи вагів. 

Сучасний парк ваговимірювальної техніки поповнюється принципово новими 

типами електронних вагів, які випускає вітчизняна промисловість. Електронні ваги 

показують масу, ціну товару, визначають його вартість, друкують і видають чек, значно 

скорочують, прискорюють і полегшують процес зважування, виключаючи можливі 

помилки, а також можуть передавати інформацію на відстань. 

Класифікація ваговимірювальних приладів здійснюється за різними ознаками, 

серед яких найбільш розповсюдженими є: призначення вагів, конструкція зважувального 

пристрою, місце і спосіб установки вагів, вид покажчикового пристрою, спосіб зняття 

показань. 

Ознаки класифікації вагів 

За призначенням ваги поділяються на такі основні групи: загального призначення; 

технологічні; лабораторні; метрологічні. 

Ваговимірювальні прилади загального призначення широко застосовуються в 

торгівлі, промисловості, сільському господарстві та на транспорті. Технологічні ваги 



використовують для зважування і дозування сипких і рідких продуктів і матеріалів при 

фасуванні. Лабораторні ваги, які мають високу точність вимірювань, використовують у 

товаро-випробувальних станціях, ювелірних магазинах, лабораторіях підприємств 

харчової промисловості тощо. Метрологічними вагами користуються працівники органів 

Держспоживстандарту для проведення повірочних робіт. 

За конструкцією зважувального пристрою розрізняють важільні й електронно-

тензометричні ваги. 

В основу конструкції важільних ваговимірювальних приладів покладені закони 

механіки, що визначають фізичні властивості різних видів важеля — жорсткого стержня, 

що має точку опори. Важелі поділяються на рівноплечі і нерівноплечі. У рівноплечого 

важеля точки прикладання сил — на рівній відстані від точки опори. Маса товару 

визначається в той момент, коли настає рівновага, тобто маса гир і маса товару будуть 

мати однакові числові значення. У нерівноплечого важеля точки прикладання сил — на 

різній відстані від точки опори. Співвідношення малого і великого плечей важелів, 

наприклад, у товарних вагів буває 1:100. Для досягнення рівноваги необхідно на обидва 

плеча такого важеля подіяти масою вантажу, обернено пропорційною довжині плеч. 

В електронно-тензометричних вагах основним конструктивним елементом є 

тензометричний датчик, який перетворює зусилля, викликані зважуванням, в електричний 

сигнал певної частоти. Сигнал надходить в електронний блок, з якого інформація 

виводиться на блок індикації і зовнішній носій. На цифровому табло висвітлюються 

цифри, які показують ціну, масу й вартість товару. 

За місцем і способом установки ваги бувають настільні, пересувні і стаціонарні. До 

настільних належать циферблатні, гирьові, електронні ваги, які встановлюються на 

прилавку. До пересувних належать платформові ваги, що призначаються для зважування 

великих вантажів при їх прийманні й відпуску. Ці ваги встановлюють на підлозі в 

магазинах та на складах. Платформові стаціонарні ваги монтуються на постійному місці і 

використовують для зважування автомашин і залізничних вагонів. Переміщення цих вагів 

неможливе без попереднього демонтажу. 

За видом покажчикового (відлікового) пристрою розрізняють ваги гирьові, 

шкальні, шкально-гирьові, циферблатні, циферблатно-гирьові, оптичні й електронно-

індикаторні. На гирьових вагах при досягненні рівноваги підраховують значення мір маси 

— гир, що врівноважують масу зваженого товару. На шкальних вагах масу товару 

встановлюють по шкалах по досягненні рівноваги переміщенням по шкалі пересувної 

гирі. На шкально-гирьових вагах до гир, установлених на гиретримачі, додають показання 

шкали. На циферблатних вагах маса товару визначається за круговою шкалою 

циферблату, а на циферблатно-гирьових — до показань циферблату додається маса 

врівноважу вальних гир. 

За видом відліку і способом зняття показань ваги бувають з візуальним відліком і з 

документальним визначенням показань. Візуальний відлік — це безпосереднє зчитування 

показань з циферблату, шкал або підрахунок маси гир. 

 

Питання для контролю: 

1. Яка індексація застосовується для характеристики основних технічних і 

експлуатаційних параметрів різних типів і моделей вагів? 

 

ПЛАН УРОКУ № 42 



 

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

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

Тема: Механічне та немеханічне устаткування, тара та ваговимірювальне 

обладнання. 

Тема уроку: Тематичне оцінювання. 

Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок учнів; формування практичних 

умінь та навичок визначення та використання механічного та немеханічного 

устаткування, тари та ваговимірювального обладнання. 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 до теми «Механічне та немеханічне устаткування» 

1. До торгово - технологічного обладнання не відносять :  

а) механічне обладнання;                                 в)холодильне обладнання; 

б) немеханічне обладнання;                             г) технологічне обладнання; 

2. До немеханічного обладнання відносять : 

а) контрольно-касові апарати;     в) холодильники; 

б) меблі ;                                        г) ваговимірювальне обладнання; 

3.До механічного обладнання відносять: 

а) контрольно-касові апарати;     в) холодильники; 

б) меблі ;                                        г) розмінні автомати; 

4. За товарним профілем не механічне обладнання класифікують: 

а) спеціалізоване та універсальне;       в) універсальне та технологічне; 

б) спеціалізоване та технологічне;    г) технологічне та торгове 

5. Складається із опорних стояків, з'єднувальних стяжок, шипів, декоративних 

стінок та пристроїв для викладення товарів: 

 а) стелаж;  б)стенд;  в) прилавок;    г) гірка. 

6. Для викладення та продажу товарів використовують: 

а) стелаж; б)стенд;   в) прилавок;     г) гірка. 

7. Застосовують для розрахунку з покупцями:  

а) стелажі;   б) касові кабіни;  в) прилавки; г) вітрини 

8. Вантажопідйомність тари-обладнання  : 

а) до 100 кг;  б) до 200;   в) до 300 кг; г) до 50 кг 

9. За характером виробництва меблі класифікують : 

а) експериментальне та серійне;          в) експерементальне та масове; 

б) серійне та масове;                           г) експериментальне, серійне та масове 

10. Касові кабіни відносять до : 

а) механічного обладнання;                   в)контрольно - касових апаратів; 

б) немеханічного обладнання;               г) технологічного обладнання; 

4. Підведення підсумків уроку: 

виставлення оцінок за роботу на уроці; 

домашнє завдання: опрацювати конспект. 

 



 

 

 

 

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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