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ПЛАН УРОКУ № 58 

 

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

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

 

Тема: Формування товарних запасів на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі. 

Тема уроку: Складське господарство: суть, роль, класифікація. 

Мета: сприяти формуванню знань про складське господарство. Сформувати практичні знання 

та вміння класифікувати склади. 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. Складський технологічний процес, його складові частини, принципи 

організації та напрями вдосконалення. Раціональна організація технологічних процесів на складі 

створює умови для ефективного використання площі та об’єму складських приміщень, підвищення 

продуктивності праці, складських працівників, сприяє своєчасному просуванню в роздрібну 

торговельну мережу товарів широкого асортименту, збереженню їх якості та зменшенню втрат у 

процесі товарного руху. 

Товарні склади – комплекс взаємопов’язаних приміщень, що є складовою частиною оптових або 

роздрібних торговельних підприємств, призначених для накопичення товарних запасів, 

комплектування торговельного асортименту, підготовки до продажу товарів та їх реалізації.  

Складське господарство – сукупність складів певної організації чи системи.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологічні процеси 

(послідовно виконувані функції) 

Транспортування 

Розвантаження 

Сортування 

Укладання на зберігання 

Розпакування 

Зберігання 

Відпускання товарів 



 

Розвантаження                                   Розпакування                       Відбирання 

Приймання за кількістю                   Укладання на зберігання    Комплектування партій  

Приймання за якістю                                                                       Упакування 

Переміщення  

 

  

Мікропроцеси на складах 

Зберігання Відпускання Отримання 



Принципи торговельно-технологічних процесів на складах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Планомірність 

Рівномірність і 

безперервність 

Передбачає розробку календарного плану надходження та відпускання 

товарів за днями і тижнями. 

Раціональна 

організація товарного 

потоку 

Передбачають розподіл операцій торговельно-технологічних процесів 

на складах за годинами, днями і тижнями. 

Передбачає короткі шляхи переміщення товарів на складі від моменту 

надходження до відвантаження покупцям, скорочення виконання 

окремих операцій. 

Механізація та 

автоматизація 

торговельно-

технологічних 

Повинні забезпечити виконання трудомістких робіт, підвищити 

продуктивність праці, знизити затрати праці і засобів. 

Направлено на раціональне використання матеріально-технічної бази 

складу.  

Ефективне 

використання площі, 

ємності і торговельно-

технологічного 

обладнання 

Забезпечення 

зберігання товарно-

матеріальних 

цінностей 

Передбачає скорочення товарних витрат, підвищення відповідальності 

матеріально-відповідальних осіб за бережливе ставлення до товару 

Розподіл обов’язків 

між окремими 

виконавцями 

операцій 

торговельно-

технологічних 

процесів 

Передбачає закріплення окремих співробітників за певними ділянками 

роботи і підвищення їхньої відповідальності за якість виконаних робіт. 



4. Застосування здобутих знань 

Підведення підсумків уроку доцільніше провести за допомогою інтерактивного методу 

«Мікрофон», що надасть можливість кожному учневі сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на 

запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. 

1) Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці? 

2) Де можна застосувати знання, які ви сьогодні отримали, у повсякденному житті? 

3) Чи справилися ви зі своїми завданнями? 

4) Що найбільше сподобалося та запам’яталося на уроці? 

 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 59 

 

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

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

 

Тема: Формування товарних запасів на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі. 

Тема уроку: Зміст, принципи організації торгово-технологічного процесу складу. 

Мета: сприяти формуванню знань про торгово-технологічний процес складу. Сформувати 

практичні знання та вміння порядку організації торгово-технологічного процесу складу. 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. Комплекс взаємозв’язаних приміщень, що є складовою 

частиною оптових або роздрібних торговельних підприємств, призначених для 

накопичення товарних запасів, комплектування торговельного асортименту, 

підготовки до продажу товарів та їх реалізація. 

ТЕХНОЛОГІЯ СКЛАДСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ: 

1. Надходження товарів 

Вагонами         Контейнерами Автотранспортом 

Розвантаження 

Приймання товарів 

За кількістю За якістю 

Транспортування до місць зберігання 

2. Зберігання товарів. 

Розміщення товарів для зберігання (укладання) 

Стелажами Штабелями 

Зберігання товарів та догляд за ними 

3. Відпуск товарів 

Підготовка до відпуску: розпакування, розфасовка 



Комплектування партій товарів 

Транспортування в експедицію і відвантаження на транспортні засоби 

Доставка товарів у магазин 

   

4. Застосування здобутих знань 

Підведення підсумків уроку доцільніше провести за допомогою інтерактивного методу 

«Мікрофон», що надасть можливість кожному учневі сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на 

запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. 

1) Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці? 

2) Де можна застосувати знання, які ви сьогодні отримали, у повсякденному житті? 

3) Чи справилися ви зі своїми завданнями? 

4) Що найбільше сподобалося та запам’яталося на уроці? 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Сформувати конспект, дати відповіді на питання, інформацію надсилати на адресу 

anylesik@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:anylesik@gmail.com

