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Група 26 

Організація товарознавства  

Урок 62 

Тема: Тютюн та тютюнові вироби 

Мета: ознайомитися з правилами перевезення тютюну та тютюнових виробів, 

виховувати інтерес до професій регіону 

 

Матеріал уроку 

29 травня 2013 року Кабінетом міністрів України прийнято постанову № 390 «Про визначення пунктів 
пропуску через державний кордон України, через які здійснюється переміщення підакцизних товарів …». 

Вказаним нормативним актом затверджено перелік пунктів пропуску для автомобільного сполучення через 
які здійснюється ввезення, вивезення та транзит спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за 
кодами згідно УКТ ЗЕД 2204-2208, 2401, 2402 10 00 00, 2402 20 90, 2403, а саме: 

 на кордоні з Республікою Польща: Краківець, Рава-Руська, Шегині, Ягодин; 

 на кордоні із Словацькою Республікою: Ужгород; 

 на кордоні з Угорщиною: Чоп; 

 на кордоні з Румунією: Порубне; 

 на кордоні з Республікою Молдова: Кучурган, Мамалига, Могилів-Подільський, Платонове, 
Рені, Старокозаче; 

 на кордоні з Республікою Білорусь: Доманове, Нові Яриловичі, Виступовичі; 

 на кордоні з Російською Федерацією: Бачівськ, Гоптівка, Довжанський, Новоазовськ, 
Успенка, Грем’яч. 

Найменування товарів, що відносяться до зазначених кодів згідно УКТ ЗЕД: 

2204 – Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крім того, що включено до товарної 
позиції 2009; 

2205 – Вермут та інше вино виноградне, з доданням рослинних або ароматичних екстрактів; 

2206 00 – Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із 
зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені; 

2207 – Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий 
та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої 
концентрації; 

2208 – Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти 
та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт; 

2401 – Тютюнова сировина; тютюнові відходи; 

2402 10 00 00 – сигари, сигари з відрізаними кінцями та сигарили, з вмістом тютюну; 

2402 20 90 – інші; 

2403 – Інший тютюн промислового виробництва та замінники тютюну промислового виробництва; 
"гомогенізований" або "відновлений" тютюн; тютюнові екстракти та есенції. 

 



Питання для контрою: 

1. яким видом транспорту дозволяється перевозити тютюн та тютюнові вироби? 

 

ПЛАН УРОКУ № 63 

 

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

постачання.  

  

  Предмет «Організація      

товарознавства» 

Тема: Фізико-хімічні властивості і умови збереження основних 

вантажів. 

Тема уроку: Вироби машинобудівної промисловості. 

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 

Правила перевезень великовагових і великогабаритних вантажів. 

Особливості перевезень цієї категорії вантажів розглядаються в окремих 

інструкціях і Правилах перевезень великовагових і великогабаритних вантажів 

в Україні. 

До побутових машин (приладів) відносяться електропилососи, 

електронатирачі підлоги, пральні та швейні машини і т.п. Побутові машини і 

прилади слід подавати для перевезення в упаковці виготовлювачів, яка 

забезпечить збереження їх при транспортуванні від пошкоджень, або у 

контейнерах. На упаковці обов'язково наноситься маркування, а також чіткі 

написи "ОБЕРЕЖНО", "НЕ КАНТУВАТИ", "ВЕРХ", "ЕЛЕКТРОПРИЛАД" 

тощо. 

Ті побутові машини і прилади, які упаковані в картонні коробки, слід 

подавати для перевезення укладеними в контейнери або в дерев'яні ящики. У 

всіх випадках упаковка повинна уберігати побутові машини і прилади не тільки 

від механічних пошкоджень, але й від атмосферних опадів. 

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. 


