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ПЛАН УРОКУ № 51 

 

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

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

 

Тема: Технологія перевезення вантажів. 

Тема уроку: Забезпечення збереження вантажів під час вантажно-

розвантажувальних робіт. 

Мета: сприяти формуванню знань про організацію збереження вантажів. 

Сформувати практичні знання та вміння забезпечення збереження вантажів під час 

вантажно-розвантажувальних робіт. Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. 

Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш 

поширені трудові процеси, інтерес до професії. 

 

 

3. Формування знань учнів. У договорі автотранспортного підприємства 

або організації з вантажовідправником і вантажоодержувачем може 

передбачатися участь шофера в навантаження та розвантаження вантажів у 

порядку, передбаченому в Правилах з охорони праці на автомобільному 

транспорті. У разі участі шофера у вантаженні або розвантаженні шофер при 

навантаженні приймає вантаж з борта автомобіля, а при розвантаженні вантаж 

подається шофером на борт автомобіля При прийнятті автотранспортним 

підприємством на себе зобов'язань з виробництва вантажно-розвантажувальних 

робіт воно несе відповідальність за псування або пошкодження вантажу під час 

навантаження та розвантаженні, що сталися з їх вини. Вантажовідправник і 

вантажоодержувач зобов'язані утримувати вантажно-розвантажувальні пункти, 

вантажно-розвантажувальні майданчики, а також під'їзні шляхи до них у 

справному стані в будь-який час року для забезпечення безперешкодного 

проїзду і маневрування рухомого складу, а також забезпечити наявність засобів 

механізації та необхідна кількість робітників, необхідних для дотримання 

встановлених строків вантаження в автомобілі і вивантаження з них вантажів, 

пристрої для освітлення робочих місць та під'їзних шляхів до них при роботі у 

вечірній і нічний час, інвентар, такелаж і в необхідні випадках вагові пристрої 

для зважування вантажів та рухомого складу, а також у Залежно від обсягу 

і характеру виконуваних робіт необхідна кількість обладнаних місць 

вантаження і вивантаження вантажів і покажчики розміщення складів, в'їздів і 
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виїздів. Вантажовідправник і автотранспортне підприємство при перевезенні 

вантажів зобов'язані в межах обсягів вантажів, вказаних у замовленні (заявці) 

вантажовідправника (вантажоодержувача), провадити завантаження рухомого 

складу до повного використання його місткості, але не вище його 

вантажопідйомності.  

При масових перевезеннях легковагих вантажів (у тому числі 

сільськогосподарських вантажів) автотранспортне підприємство або організація 

зобов'язані нарощувати борти або вживати інших заходів, що забезпечують 

підвищення використання вантажопідйомності рухомого складу. При 

навантаженні сипучих вантажів, що перевозяться навалом, поверхню вантажу 

не повинна виступати за верхні краї бортів рухомого складу з метою 

запобігання висипання вантажу при русі. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Яким чином перевозяться штучні вантажі? 

2. Як перевозяться великовагові вантажі? 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 52 

 

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

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

 

Тема: Технологія перевезення вантажів. 

Тема уроку: Особливості організації і технології розвантажування транспортних 

засобів. 

Мета: сприяти формуванню знань про організацію розвантажування транспортних 

засобів. Сформувати практичні знання та вміння організації і технології розвантажування 

транспортних засобів. Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати 

культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш поширені 

трудові процеси, інтерес до професії. 

3. Формування знань учнів. Вибір технології розвантажування транспортних 

засобів і доставки товарів до місць зберігання при надходженні товарів на склад 

визначається видом транспортних засобів, упаковки, габаритами і масою затарених місць, 

застосуванням окремих видів піддонів, контейнерів, підйомно-транспортного обладнання, 

властивостями самих товарів тощо. 

На склади торговельних підприємств постачаються найрізноманітніші товари 

(торговельні вантажі), які за своїми транспортно-технологічними характеристиками 

поділяються на поштучні, навальні, насипні, наливні, великовагові, довгомірні, 

небезпечні, великогабаритні та ін. Основна частина вантажів у торгівлі — поштучні; вони 
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можуть надходити на склади як у тарі, так і без неї. Поряд з цим значна частина товарів 

належать до т. в. спеціальних вантажів, які потребують застосування специфічних 

технічних засобів і технологій. 

Для завезення товарів на склади торговельних підприємств використовується, як 

правило, залізничний та автомобільний транспорт. Товари на склади оптових баз 

надходять переважно у залізничних вагонах (поштучні, тарно-упаковані, навальні 

вантажі), напіввагонах, вагонах-платформах (довгомірні, великогабаритні вантажі), 

цистернах (наливні вантажі), які під'їзними коліями подаються до місця розвантажування 

(рампи складу). У разі відсутності під'їзних шляхів вагони розвантажуються на 

залізничній станції, звідки товари завозяться на склади автотранспортом. 

При перевезеннях товарів в універсальних (масою брутто 5 тони) або 

великотоннажних (масою брутто 10, 20, 30 тонн) контейнерах залізницею вони можуть 

надходити або безпосередньо на склад, або ж на контейнерний майданчик станції 

залізниці, звідки їх перевозять автомобілями. 

Від постачальників, які розташовані на відстані до 100 км від бази, товари, як 

правило, завозять автомобілями. У сучасних умовах поширюється практика використання 

автотранспорту і при більших відстанях перевезення товарів. 

Раціональна організація технологічних операцій з надходження і приймання 

товарів залежить від чіткості та вчасності подачі інформації про час надходження і розмір 

партії вантажу, а також від організаційно-технічної підготовки до прийняття товарів. На 

великих базах усім комплексом робіт з розвантажування і приймання вантажів від органів 

транспорту керують диспетчерські служби, які приймають повідомлення про прибуття 

вантажу, узгоджують із транспортним підприємством час подання транспорту під 

розвантажування, передають працівникам залізничної станції вказівки щодо порядку 

розташування вагонів відповідно до розташування складів, визначають місця 

розвантажування кожної транспортної одиниці тощо. 

Відповідно до Статуту залізниць України транспортне підприємство зобов'язане 

повідомити про прибуття на адресу торговельного підприємства вантажу в день прибуття, 

але не пізніше 12 год. наступного дня; про подання вагона під розвантажування 

повідомлення має бути передане не менше ніж за 2 години до подання. 

Підготовча робота з надходження товарів на склад має включати: 

· уточнення розмірів партії товарів та часу її прибуття; 

· розрахунок необхідної площі зберігання, визначення місць зберігання, номерів 

штабелів для прибуваючих на склад товарів; 

· встановлення місць розвантажування кожного транспортного засобу, 

максимально наближених до приміщення для зберігання, 

· розрахунок і забезпечення наявності необхідної кількості піддонів для укладання 

на них товарів; 

· визначення виду і кількості механізмів для механізації розвантажування і 

переміщування товарів та підготовку їх до прибуття товарів; 

· виділення необхідної кількості вантажників і розподіл роботи між ними; 

· підготовку документації, пов'язаної з оформленням приймання-здавання вантажів 

(товарів). 

Для запобігання зустрічним перевезенням на складах доцільно передбачати 

розвантажування товарів на залізничній та автомобільній рампах, розташованих з різних 

боків складу. У разі відсутності на складі автомобільної рампи для розвантажування 



автотранспорту використовується залізнична рампа, колія біля якої зашивається 

дерев'яним настилом на рівні головки рейки. На великих підприємствах торгівлі зі 

значною кількістю складів для розвантажування автотранспорту можуть споруджуватися 

вантажно-розвантажувальні пости, кількість яких визначається обсягами вантажообігу та 

довжиною фронту вантажно-розвантажувальних робіт. Автомобілі на цих постах 

розташовуються за торцевою, боковою або ступінчастою (косокутною) системою. В 

умовах постійних значних обсягів вантажно-розвантажувальних робіт за окремими 

постами та пунктами розвантажування може проводитися закріплення вантажників і 

підйомно-транспортних засобів; проте на більшості підприємств торгівлі вантажники і 

підйомно-транспортні засоби обслуговують такі пости за розпорядженням бригадира 

вантажників відповідно до виробничої потреби. 

Розвантажування транспорту може проводитись ручним, механізованим, 

комплексно-механізованим або автоматизованим способами. 

При ручному способі всі роботи виконуються бригадою вантажників без 

застосування підйомно-транспортних машин і механізмів. Це призводить до збільшення 

обсягів важких трудомістких робіт, значних витрат робочої сили, часу і засобів, 

виникнення наднормативних простоїв транспортних засобів, підвищення собівартості 

перевезень і сплати штрафів транспортним організаціям. 

Полегшенню праці складського персоналу і прискоренню термінів 

розвантажування транспорту сприяє механізований спосіб виконання розвантажувальних 

робіт, при якому розвантажування транспорту здійснюється підйомно-транспортними 

машинами та різноманітними механізмами за участі окремих членів бригади вантажників. 

При комплексно-механізованому способі всі операції виконуються машинами і 

механізмами без участі вантажників, а при автоматизованому способі всі операції 

здійснює система машин відповідно до заданої програми 

 

 

Питання для контролю: 

1. Чому при вантажно-розвантажувальних роботах важливі знання з техніки 

безпеки та маркування? 

2. Які є часові рамки для проведення вантажно-розвантажуваних робіт? 

 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 


