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ПЛАН УРОКУ № 54 

 

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

  

  Предмет «Організація      

товарознавства» 

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

Тема уроку: Галантерейні, парфумерно-косметичні і медичні вантажі. 
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 

Під час транспортування і зберігання слід враховувати, що ряд медикаментів і парфумерно-

косметичні вантажі виділяють запахи, через це їх сусідство з харчовими вантажами неприпустиме. 

Перевізники, вантажовідправники і вантажоодержувачі під час перевезення зобов'язані 

вживати заходів щодо забезпечення цілості медикаментів, не допускаючи попадання на них пилу, 

атмосферних опадів і впливу сторонніх запахів. 

Вантажовідправник зобов'язаний подавати для перевезення медикаменти в картонних 

коробах, дерев'яних ящиках, бутлях масою не більше ніж 20 кг, а також у контейнерах. 

Лікарська рослинна сировина подається для перевезення або у висушеному стані, або у 

консервованому. Висушена рослинна сировина перевозиться упакованою у спресовані або 

неспресовані кіпи, дерев'яні або фанерні ящики, тканинні мішки, рогожані лантухи, бочки, 

барабани тощо. 

Рослинна сировина у консервованому стані транспортується у металевих бочках, бутлях, 

що забезпечують герметичність упаковки. Маса вантажного місця від 10 до 120 кг. 

Бутлі з рідкими медикаментами, що мають ознаки течі, для перевезення не приймаються. 

Для уберігання від пошкодження під час вантаження, транспортування і розвантаження 

медикаменти відповідним чином упаковують: 

а) рідкі медикаменти у скляній упаковці встановлюють в ящики з гніздами. Скляні бутлі 

встановлюють у дерев'яні клітки чи лозові корзини. Дно ящиків, вільні проміжки в гніздах і 

корзинах, а також простір під кришкою заповнюють пакувальним матеріалом; 

б) легкозаймисті рідини - спирти, ефіри та інші препарати на їх основі - упаковують у 

дерев'яні ящики з гніздами на всю висоту тари. Стінки відкритих ящиків мають бути на 5 см вище 

закупорених бутлів. 

Маркування вантажних місць з медикаментами слід провадити відповідно до вимог розділу 

7 цих Правил. 

Перевізники повинні надавати для перевезення медикаментів чисті автомобілі (автопоїзди) 

з бортовою платформою, забезпечені брезентом і вірьовками, чи автомобілі-фургони. 

24.2.7. Медикаменти в тарі встановлюють в кузові автомобіля (автопоїзда) щільними 

рядами без проміжків між вантажними місцями з урахуванням маркування "ВЕРХ", "ОБЕРЕЖНО, 

СКЛО!". 

Ящики з медикаментами не повинні виступати вище бортів кузова більше ніж на половину 

своєї висоти. При цьому вантаж обов'язково ув'язують. 

24.2.8. При поданні для перевезення на одному автомобілі медикаментів різної 

номенклатури на адресу одного або декількох вантажоодержувачів вантажовідправник 

зобов'язаний заздалегідь, до прибуття автомобіля під завантаження, виконати підгрупування 



вантажу за вантажоодержувачами і виписати товарно-транспортні накладні кожному 

вантажоодержувачу окремо. 

24.2.9. Приймання для перевезення від вантажовідправника і здача вантажоодержувачу 

медикаментів у тарі здійснюються Перевізником за найменуванням вантажу, кількістю місць і 

масою, зазначеними на вантажних місцях і в товарно-транспортних накладних. 

 

. 

4. Застосування здобутих знань 

 

1. Яким чином здійснюється перевезення небезпечних медикаментів? 

2. Як здійснюється приймання-передача медикаментів як вантажу? 

 

 

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 

5. 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? 

6. Підведення підсумків уроку: 

 виставлення оцінок за роботу на уроці; домашнє завдання: Опрацювати конспект. 

 

 

Домашнє завдання: 



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

anylesik@gmail.com 
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