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ПЛАН УРОКУ № 64 

 

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

  

  Предмет «Організація      

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

Тема уроку: Лісоматеріали і вироби з дерева. 

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. 

Вивчення нового матеріалу 
Правила перевезень лісоматеріалів і пиломатеріалів 

Перевізники, в залежності від довжини лісу (хлистів, сортиментів, довгоття, 

короття) і пиломатеріалів, що подаються для перевезення, повинні надавати 

обладнаний кониками спеціалізований рухомий склад або автомобілі з бортовою 

платформою. Ув'язувальні засоби (ланцюги, троси) надаються Замовником. 

Для перевезення лісу і пиломатеріалів гірськими дорогами причепи та 

причепи-розпуски мають бути обладнані гальмами. 

За відсутності спеціалізованого рухомого складу Замовник за згодою 

Перевізника чи Перевізник за Договором може обладнати рухомий склад, що 

надається для перевезень лісу і пиломатеріалів, кониками та іншим приладдям 

(шипами чи гребінками протиковзання), які відвертають можливість зрушення 

лісу і пиломатеріалів на кабіну. За кабіною для захисту її від ударів торцями 

колод чи хлистів встановлюються щити. 

Вантажовідправник повинен забезпечувати на вантажних пунктах вільне 

маневрування і роз'їзд лісовозів будь-якої вантажності. 

Вантаження лісу і пиломатеріалів на рухомий склад та їх кріплення здійснює 

вантажовідправник, а зняття кріплення і розвантаження лісу і пиломатеріалів - 

вантажоодержувач. 

На рухомий склад укладають пиломатеріали одного сортименту і довжини; 

при укладанні необрізних дошок, обапола і сильно збіжистих колод - чергують 

товсті кінці з тонкими, а широкі з вузькими. 

Дозволяється перевозити здорову деревину в автомобілях, на яких перед цим 

перевозився заражений грибками ліс, тільки за умови ретельної очистки кузова 



автомобіля від гамузу та сміття і дезінфекції його розчином антисептика, яку 

виконує Замовник. 

Елементи конструкцій та виробів, просочені антисептиками проти 

загнивання і запалення у процесі експлуатації, при транспортуванні слід захищати 

від атмосферних опадів, тобто закривати пергаміном, толем чи кількома рядами 

непросоченого пиломатеріалу. 

Вантажно-розвантажувальні операції з просоченими виробами виконуються 

механізованим способом. 

Не допускається участь водія у вантажно-розвантажувальних роботах, крім 

випадків, коли перевезення лісу і пиломатеріалів здійснюється лісовозними 

поїздами, що обладнані індивідуальними навантажувальними засобами. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Як здійснюється приймання для перевезення лісу і пиломатеріалів? 

2. Яким чином розташовуються ліс і пиломатеріали в автомобілі і причепі? 

 

 

Урок 65. 

Тема: Тематичне оцінювання за темою Фізико-хімічні властивості і умови 

збереження основних вантажів 

Мета: контроль знань за темою, виховувати інтерес до професій регіону 

 

Вправи, завдання: 

1. Скласти кросворд на тему Фізико-хімічні властивості і умови 

збереження основних вантажів 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання 

 

 

Інформацію надсилати на адресу e-mail  anylesik@gmail.com 

 

 

mailto:anylesik@gmail.com

