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Група 26 

ПЛАН УРОКУ № 60 

 

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

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

 

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

Тема уроку: Операції надходження та відпуску товарів на складі. 

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

та вміння формувати операції надходження та відпуску товарів на складі. Розвивати логічне 

мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які 

виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професії. 

Формування знань учнів. Методи продажу товарів зі складу. 

Продаж товарів зі складу оптових баз може здійснюватися такими методами: 

 З особистим відбиранням товарів покупцями; 

 За телефонними та письмовими замовленнями; 

 Через пересувні кімнати товарних зразків; 

 Через роз’їзних товарознавців; 

 Через авто склади; 

 За стандартним (нормативним) постачанням. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпускання товарів зі складу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Переваги методу продажу за телефонним замовленням. 

Відповідає необхідність 

особистої присутності 

представників покупців 

під час відбирання 

товарів. 

Економічність, час і 

кошти. 

Створює сприятливі умови для 

комерційної роботи бази з 

підготовки, продажу 

відвантаження чи доставки 

товарів покупцям. 

Послідовність здійснення операцій під час відпускання товарів зі складу 

Документальне оформлення 

відпускання. 

Відбирання товарів на складах 

Підготування до відпускання 

Транспортування до експедиції і відправлення 

в роздрібну торговельну мережу. 



 

ПЛАН УРОКУ № 61 

 

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

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

 

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

Тема уроку: Передача доставлених вантажів, оформлення документації по прийманню-

передачі. 

Мета: сприяти формуванню знань про передачу доставлених вантажів. Сформувати 

практичні знання та вміння оформлення документації по прийманню-передачі. Розвивати логічне 

мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які 

виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професії. 

Формування знань учнів. 1.1. На кожне відправлення вантажу відправник повинен подати станції 

навантаження накладну (комплект перевізних документів). Форми бланків перевізних документів, 

затверджені наказом Мінтрансу від 19.11.98 N 460 "Про затвердження бланків перевізних 

документів".  

Накладна є складовою частиною комплекту перевізних документів, до якого, крім неї, входять: 

дорожня відомість, корінець дорожньої відомості та квитанція про приймання вантажу. Бланки цих 

документів видаються вантажовідправникам за плату згідно з тарифом. 

1.2. Накладна є обов'язковою двосторонньою письмовою формою угоди на перевезення вантажу, 

яка укладається між відправником та залізницею на користь третьої сторони - одержувача. 

Накладна одночасно є договором застави вантажу для забезпечення гарантії внесення належної 

провізної плати та інших платежів за перевезення. Накладна разом з дорожньою відомістю 

супроводжує вантаж на всьому шляху перевезення до станції призначення, де видається 

одержувачу. Квитанція про приймання вантажу до перевезення видається відправнику. Усі ці 

документи (надалі - перевізний документ) заповнюються на друкарській машинці або іншим 

друкованим способом. 

1.3. Перевізний документ поєднує звичайну інформацію з кодованою інформацією; місця для 

кодування у ньому обведені жирними рамками. 

Усі відомості, передбачені формою бланка перевізного документа, повинні бути внесені 

відправником до відповідних граф. Виправлення не допускаються; у разі зміни відомостей, 

унесених до перевізного документа, відправник зобов'язаний заповнити новий перевізний 

документ. Зміни й доповнення, які вносяться у перевізні документи залізницею, засвідчуються 

підписом відповідального працівника і штемпелем станції. 

1.4. Не допускається оформлення одним перевізним документом перевезення вантажів:  

 швидкопсувних з іншими вантажами, за винятком випадків, коли вони перевозяться у супроводі 

провідників; 

 які за своїми властивостями не можуть перевозитися разом в одному вагоні чи контейнері; 

 які потребують дотримання при перевезенні особливих запобіжних заходів з вантажами, що не 

потребують таких заходів; 

 які потребують дотримання при перевезенні санітарних, ветеринарних або інших адміністративних 

правил, з вантажами, що не потребують дотримання таких правил; 

для яких установлено різні терміни зберігання після вивантаження, за винятком випадків, коли їх 

адресовано на місця незагального користування 

 

питання для контролю: 

1. опишіть порядок Заповнення комплекту перевізних документів вантажовідправником 



2. У разі недостатності в перевізних документах місця, щоб зазначити всі вантажі, яких заходів 

вживають? 

 

 


