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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. 

Тип уроку: комбінований 

Методи проведення: лекція, методи демонстрування. 

Матеріальне оснащення: наочні посібники, плакати, мультимедійні 

засоби.  

Структура уроку 
1. Організаційний момент (2 хв) 

2. Актуалізація опорних знань учнів (5 хв) 

3. Вивчення нового матеріалу (15 хв) 

4. Застосування здобутих знань (20 хв) 

5. Підведення підсумків уроку (2 хв) 

6. Домашнє завдання (1 хв) 

Хід уроку 

1. Організаційний момент 
1.1. Перевірка присутніх. 

1.2. Призначення чергових. 

2. Актуалізація опорних знань учнів 

2.1. Сьогодні ми ознайомимося з вантажами. Завдяки одержаним 

знанням і вмінням ви зможете відчути себе дорослим та досвідченим 

працівником у сфері торгівлі. 

2.2. Викладач записує на дошці тему уроку, повідомляє навчальну мету 

та визначає такі завдання уроку: 

• визначити що таке масові вантажі; 

• обґрунтовувати значення навальні,насипні,та наливні вантажі; 

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 

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? 



5. Підведення підсумків уроку: 

 виставлення оцінок за роботу на уроці;  

домашнє завдання: Опрацювати конспект. 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 57 

 

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

  

  Предмет «Організація      

товарознавства» 

Тема: Фізико-хімічні властивості і умови збереження основних 

вантажів. 
Тема уроку: Пушно-хутрові товари. 

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 
 

 
6. 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? 

 
 

Питання для контролю: 

1. яким чином здійснюється підготовка до транспортування целюлози? 

 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 

 


