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Діаграма вибору рішень № 1
В діаграмі необхідно знайти одну чи декілька правильних відповідей і зробити позначку

у відповідній клітинці – х.

3. Роздавлений 
сир.

4.Сир має слизьку поверхню, гіркий 
смак.

5. Продукт   пліснявою.

1. Порушення технології виробництва.

2. Закінчився термін 
придатності.

5. Порушення умов транспортування .

1. Пошкодження упаковки.

2. Здуття банок з йогуртом.

Проблема:

Причина:

3. Недотримання умов пакування.

4.Недотримання умов зберігання



Картка Картка -- опитуванняопитування

 1.   Що називається робочим місцем продавця молочного      1.   Що називається робочим місцем продавця молочного      
відділу? відділу? 



 2.   Що забезпечує раціональна організація робочого місця   2.   Що забезпечує раціональна організація робочого місця   
 продавця молочного відділу?продавця молочного відділу?


 3.   Як поділяють робочі місця продавців залежно від 3.   Як поділяють робочі місця продавців залежно від 
улаштування обладнання?улаштування обладнання?

 4.   Які операції виконує продавець молочного відділу на 4.   Які операції виконує продавець молочного відділу на 
робочому місці?робочому місці?

 5.   Як розміщують товари молочного відділу у торговому залі?5.   Як розміщують товари молочного відділу у торговому залі?
 6.   Що таке викладка товарів і якою вона може бути?6.   Що таке викладка товарів і якою вона може бути?
 7.   Види товарних запасів.7.   Види товарних запасів.



Тест для знаходження однієї правильної відповідіТест для знаходження однієї правильної відповіді


 1. Молоко1. Молоко--цінний продукт харчування багатий:цінний продукт харчування багатий:


 а) жирами, білками, вуглеводами,  мінеральнимиа) жирами, білками, вуглеводами,  мінеральними
 речовинами, вітамінами;                                речовинами, вітамінами;                                
 б) водою, сироваткою, медом; б) водою, сироваткою, медом; 
 в) цукром, білками, вуглеводами.в) цукром, білками, вуглеводами.


 2. До торгової мережі молоко надходить:2. До торгової мережі молоко надходить:
 а) розливне;  а) розливне;  
 б) розливне та фасоване; б) розливне та фасоване; 
 в) фасоване. в) фасоване. 

 3.  Термін зберігання молока «Т»:    3.  Термін зберігання молока «Т»:    
 а) п’ять днів;а) п’ять днів;
 б) до одного місяця;  б) до одного місяця;  
 в) до п’яти місяців.в) до п’яти місяців.


 4.  Молочні товари зберігають:4.  Молочні товари зберігають:
 а)  на прилавках;а)  на прилавках;
 б)  у холодильних прилавках та шафах;б)  у холодильних прилавках та шафах;
 в)  на пристінних полицях.в)  на пристінних полицях.



Тести для знаходження однієї правильної відповідіТести для знаходження однієї правильної відповіді
 1. В кінці робочого дня торговий інвентар та інструмент обробляють:1. В кінці робочого дня торговий інвентар та інструмент обробляють:
 а) розчином соди;а) розчином соди;
 б) розчином оцту;б) розчином оцту;
 в) розчином господарського мила. в) розчином господарського мила. 
 2. Вершки до продажу надходять:2. Вершки до продажу надходять:
 а) розливні та фасовані; а) розливні та фасовані; 
 б) тільки фасовані; б) тільки фасовані; 
 в) тільки розливні.в) тільки розливні.
 3. Пастеризовані молоко та вершки зберігають при температурі до :3. Пастеризовані молоко та вершки зберігають при температурі до :
 а) 8*С не більше 36 годин;  а) 8*С не більше 36 годин;  
 б) 15*С до 10 діб;б) 15*С до 10 діб;
 в) 0*С 24 години.в) 0*С 24 години.
 4. Кисломолочні продукти отримують шляхом:4. Кисломолочні продукти отримують шляхом:
 а) стерилізації молока; а) стерилізації молока; 
 б) молочнокислого бродіння; б) молочнокислого бродіння; 
 в) пастеризації вершків. в) пастеризації вершків. 



Тест контролю знань учнівТест контролю знань учнів
 1. Як проводиться перевезення молокопродуктів?1. Як проводиться перевезення молокопродуктів?

 2. Які молокопродукти не підлягають прийманню?2. Які молокопродукти не підлягають прийманню?

 3. За якими ознаками приймають молокопродукти?3. За якими ознаками приймають молокопродукти?

 4. Як проводять попередню підготовку 4. Як проводять попередню підготовку 
 молокопродуктів до продажу?молокопродуктів до продажу?

 5. Як розміщують молокопродукти у торговому залі?5. Як розміщують молокопродукти у торговому залі?

 6. Які молокопродукти відпускають покупцям?6. Які молокопродукти відпускають покупцям?

 7. Який допустимий відсоток доважок при продажу  товару без 7. Який допустимий відсоток доважок при продажу  товару без 
нарізування?нарізування?

8. Які основні вимоги до робочого інвентарю та інструментів?8. Які основні вимоги до робочого інвентарю та інструментів?



Тест  досягненьТест  досягнень
Тема:  Приймання товарівТема:  Приймання товарів

 І.  Виберіть правильний варіант відповідіІ.  Виберіть правильний варіант відповіді
 1.  Згідно з яким документом приймають товари за кількість:1.  Згідно з яким документом приймають товари за кількість:
 накладною;накладною;
 прейскурантом;прейскурантом;
 стандартом.                                                                                        стандартом.                                                                                        
 2.   Якщо товар надійшов у тарі, його приймають за:2.   Якщо товар надійшов у тарі, його приймають за:
 кількістю місць;кількістю місць;
 масою;масою;
 кількістю товарних одиниць.кількістю товарних одиниць.

 1І.  Дайте усні відповіді на питання1І.  Дайте усні відповіді на питання
 -- в чому полягає приймання товарів за кількістю. в чому полягає приймання товарів за кількістю. 
 -- як посвідчується результат приймання товарів за кількістюяк посвідчується результат приймання товарів за кількістю
 ІІІ. Ваші дії в даній ситуаціїІІІ. Ваші дії в даній ситуації
 -- під час приймання товарів за кількістю виявлено нестачупід час приймання товарів за кількістю виявлено нестачу
 ІУ. Виконайте практичну роботуІУ. Виконайте практичну роботу
 відкрийте тару і прийміть товар за кількістю товарних одиниць   відкрийте тару і прийміть товар за кількістю товарних одиниць   
 Виконайте таксування накладної. Виконайте таксування накладної. 



Тест досягненьТест досягнень

 -- Що таке маркування?Що таке маркування?
 -- Які реквізити містить маркування товарів?Які реквізити містить маркування товарів?
 -- На що вказують інструктивні та попереджувальні вказівки?На що вказують інструктивні та попереджувальні вказівки?
 -- Якими засобами наносять маркування на товар?Якими засобами наносять маркування на товар?
 -- Назвіть реквізити тарного маркування.Назвіть реквізити тарного маркування.
 -- Які реквізити містять товарне маркування?Які реквізити містять товарне маркування?
 -- Для чого наносять спеціальне маркування?Для чого наносять спеціальне маркування?
 Виберіть правильний варіант відповідіВиберіть правильний варіант відповіді
 Товарний знак це:Товарний знак це:
 а) а) –– назва товару;назва товару;
 б) б) –– знак виробника;знак виробника;
 в) в) –– паспорт на товар.паспорт на товар.
 Попереджувальні знаки це:Попереджувальні знаки це:
 а) а) –– назва товару;назва товару;
 б) б) –– товарне маркування;товарне маркування;
 в) в) –– спеціальне маркування.спеціальне маркування.

Дайте усні відповіді на питанняДайте усні відповіді на питання



Назвіть асортимент молочних консервівНазвіть асортимент молочних консервів



Кисломолочні продукти

Кисломолочні продукти засвоюються організмом 
краще ніж молоко тому, що…

Кисломолочні продукти отримують шляхом…

Молочні бактерії сприяють утворенню 
антибіотиків, які згубно діють на …

Кисломолочні продукти покращують апетит,  мають 
приємний смак, добре впливають на …

Значення кисломолочних продуктів

Кисломолочні продукти використовують при лікуванні 
туберкульозу,  недокрів’я,  захворювань…



МАТРИЦЯ
Тема: Молочний відділ

Кисломолочні Кисломолочні 
продуктипродукти

Асортимент…Асортимент…

Сировина…Сировина…

Види бракуВиди браку

Виробництво…Виробництво…

Підготування доПідготування до
продажу…продажу…

Значення…Значення…

Приймання…Приймання…

Зберігання…Зберігання…



М а т р и ц яМ а т р и ц я
Молочні   консервиМолочні   консерви

Згущене молоко 
Виробляють з високоякісного 

свіжого молока випаровуванням 
з нього води і консервуванням

цукром або… 

Згущені вершки
Виробляють з вершків

випаровуючи з них воду
і консервуванням з …

або стерилізацією
Знежирене 

сухе 
молоко 

отримують…

Сухі вершки 
виготовляють 

тільки 
способом…

Асортимент
Згущене молоко з цукром;
Нежирне молоко з цукром;

Згущене стерилізоване молоко 
без цукру…

Асортимент
Вершки згущені з цукром;
Вершки згущені без цукру;

Какао зі згущеними вершками;
Кава натуральна зі…

Асортимент сухих молочних консервів …

Сухі молочні продукти зберігають при 
температурі… протягом…

Зберігають згущені молочні консерви в 
термічній тарі при температурі… протягом…

Сухе молокоЗгущені молочні консерви



У поданих словах вибрати потрібні до теми уроку: 
«Надбання професійних навичок у молочному відділі»

Шафт, овоскоп, молоко, аерон, кумис, йогурт, ніж, 
ваги, сир, сироватка, холодець, біфштекс, кава, 
вершки, фарш,
ряжанка, консерви, порошок, яйця, сметана, масло, 
майонез, морозиво, кефір, маргарин, віталакт, 
каша, начинка,  пляшка, фольга, картонна коробка,  
крем, сичужні, пакет, стрептококи, білок, вітаміни, 
меланж, ліпіди, стелажі, прилавки, вітрини, 
бактерії.



Картка Картка -- завдання завдання 

Термін реалізації 
молока згущеного з цукром у герметичній тарі

1 – місяць;                                        

6 – місяців:

3 – місяці.



1. Що потрібно зробити, коли
під час приймання товарів виявлено 

пересортицю?

2. Під час приймання товарів 
виявлено брак. Ваші дії?



М А Т Р И Ц ЯМ А Т Р И Ц Я

Тема: Молочний відділТема: Молочний відділ

Продукти переробкиПродукти переробки
яєцьяєць

Яєчний меланжЯєчний меланж

ВизначенняВизначення

ХімічнийХімічний
складсклад

ЗберіганняЗберігання

Яєчний порошокЯєчний порошок

ВизначенняВизначення

Вимоги доВимоги до
якостіякості

ЗберіганняЗберігання
ВимогиВимоги

до якостідо якості
Вимоги доВимоги до

якостіякості


