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  ПЛАН УРОКУ № 44 

 

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

  

  Предмет «Організація 

товарознавства» 

Тема: Класифікація і транспортна характеристика вантажів 

    Тема уроку: Підготовка вантажів до транспортування 

   Мета: сприяти формуванню знань про поняття та сутність перевезення 

  вантажів; формування практичних умінь та навичок обґрунтування 

  основних ознак транспортування вантажів.   

3. Вивчення нового матеріалу 
Виробник, поставляючи свою продукцію на ринок, намагається продати її відповідній групі 
покупців, задовольняючи при цьому всі його вимоги щодо якості товару, його раціонального 
використання, терміну і гарантій використання, цін, після продажного обслуговування. Але з 
нарощуванням виробничих потужностей, підвищенням рівня доходів населення ринок починає 
диктувати умови щодо покращення обслуговування 

 
 

 
Транспортування вантажу(перевезення) – це переміщення вантажу. 

Розрізняють сухопутні (залізничні й автомобільні), водні (річкові й морські), повітряні пер

евезення, також транспортування рідини та газу виконуються трубопровідним 

транспортом. 

Вантаж — речі, товари, продукти, які призначені для перевезення з допомогою 

транспортних машин або перенесення (рідше) 

Вантажі бувають: 

 штучними (машини, устаткування); 

 тарними  (що надходять на підприємства в мішках або ящиках); 

 наливними  (різні рідини); 

 насипними  (порода, корисні копалини). 

 

Вантажі у гірництві 



На шахтах та кар’єрах вантажі розрізняють: 

 за призначенням  - на основні (корисна копалина, порода) та 

допоміжні (обладнання, матеріали, запасні частини тощо); 

 за типом – на сипкі, рідкі та штучні 

 

Вантажі призначені для перевезення мають бути в транспортабельному 

стані, тобто упаковані в стандартну тару, мати правильне маркування 

при потребі, при потребі спресовані. 

Для штучних вантажів і тих, що перевозяться навалом, насипом та в 

контейнерах тара не потрібна. 

При перевезенні вантажів по вагонними відправленнями у змішаному ( 

залізнично-водному чи залізнично-автомобільному) сполучення, а 

також вантажів дрібними відправленнями незалежно від виду 

сполучення, відправницьке маркування наносять на кожне вантажне 

місце. 

Вагони, що подаються вантажовідправнику мають бути у доброму 

технічному і комерційному стані.  

Для забезпечення безпеки руху потягів,  збереження рухомого складу 

та вантажів, а також розміщення вантажів вантажовідправники 

зобов’язані дотримуватись таких вимог:  

 розміщувати вантажі на рухомому складі у межах встановленого 

габаритунавантаження; 

  навісне обладнання слід підняти і міцно закріпити в 

горизонтальному положенні так, щоб воно було на відстані не 

менше 20 см від підлоги платформи; 

 частини і деталі машин, які легко знімаються мають бути 

демонтовані і упаковані, а частини, що піддаються корозії змащені 

або пофарбовані; 

 самохідні машини мають бути в загальмованому стані, люки й 

двері, борти мають бути надійно закріплені; 

 навантаження не повинно перевищувати допустиму норму. 



 

При перевезенні деяких вантажів у відкритому рухомому составі 

передбачаються кріплення їх відповідно до технічних умов 

навантаження та кріплення вантажів.  

Вантажі у вагоні слід розміщувати рівномірно для забезпечення їх 

стійкості. Важкі вантажі вкладають у нижніх рядах, а більш легкі – 

на верхніх. 

 

Навантаження і кріплення вантажів, що не передбаченні 

технічними умовами здійснюють так: 

 вантажовідправник не пізніше ніж за 5 днів подає заявку з 

додаванням креслень чи ескізів способів навантаження та 

кріплення, а також пояснювальну записку про надійність кріплень; 

 відділення залізниці розглядає схеми, перевіряє розрахунки та 

складає АКТ; 

 на основі затвердженої документації відбувається навантаження 

та кріплення вантажів; 

 після закінчення перевірки навантаження вантажовідправник та 

начальник станції на зворотному боці накладної підтверджують 

правильність навантаження; 

 наступні відвантаження таких самих вантажів здійснюється з 

посиланням на раніше складений АКТ. 

 

На станції вантаж перебуває з моменту його прийняття до 

вантаження його у вагон (24 години) та з моменту навантаження 

до відправлення вагона зі станції. На станції розвантаження 

вантаж міститься у вагоні від моменту його надходження до 

моменту розвантаження. 

Дорожну відомість разом з накладною відправляють до станції 

призначення. 

Квитанція про приймання вантажу свідчить про прийняття 

залізницею вантажу, її видають на руки відправнику після 

розрахунку за перевезення. 

 



Основними вимогами при підготовці вантажу до транспортування 

на певну відстань якими видами  транспорту, є документальне 

оформлення та відповідна упаковка. 

 Так, звичайно, необхідно при цьому враховувати особливості 

товару і його специфіку. 

При вантажно-розвантажувальних роботах, а також при 

транспортуванні, вантаж, в першу чергу, повинен бути захищений 

від різного роду пошкоджень. 

          Якщо товар, крихкий, і тара, в якій він випущений на заводі, не 

може забезпечити безпечне перевезення. Необхідно використовувати 

додатковий захист. Цим займаються місцях навантаження або на 

складі. Враховується й те, що є затверджені вимоги до упаковок 

специфічних вантажів, таких як хімічні засоби та вогненебезпечні 

вантажі, яких потрібно дотримуватись. До того, як вантаж упакують, він 

повинен пройти зважування, визначення місць, упаковку в тару і 

маркування. І тільки після всього цього товар відправляється на 

навантаження. 

Перед відправкою потрібно оформити всю необхідну 

товаротранспортну документацію. В першу чергу – це накладна, де 

вказують найменування товару, реквізити перевізника, відправника та 

одержувача, вартість вантажу, його кількість. Якщо здійснюється 

транспортування через митницю держави, можуть знадобитися і 

додаткові документи: санітарне свідоцтво, сертифікат відповідності, 

митна декларація, відмовний лист, рахунок-фактура (в якому вказана 

країна виробника вантажу) та інші. 

У разі якщо товар не потребує сертифікації, пакет документів в 

обов’язковому порядку повинен включати відмовний лист, плюс 

сертифікат відповідності. 

 

 

 

 

 



  ПЛАН УРОКУ № 45 

 

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

  

  Предмет «Організація 

товарознавства» 

Тема: Класифікація і транспортна характеристика вантажів 

    Тема уроку: Пакування. Роль збереження продукції (товарів) в ланцюзі 

товароруху 

   Мета: сприяти формуванню знань про поняття та сутність перевезення 

  вантажів; формування практичних умінь та навичок обґрунтування 

  основних ознак транспортування вантажів.   

4. Вивчення нового матеріалу 
Без пакувальної тари не обходиться, мабуть, жодне підприємство, що займається 

виробництвом і реалізацією товарів. Виготовивши продукцію, важливо також подбати про її 

упаковку. Грамотно розроблена, вона убезпечить вантаж під час перевезення, допоможе 

зберегти його, а також збільшить кількість продажів. 

Пакувальні вироби бувають різних видів, в залежності від їх призначення: 

 транспортні, 

 виробничі, 

 консервуючі, 

 споживчі 

Під час перевезення і зберігання товарів на них впливають різні чинники (удари, температура 

повітря, рівень вологості, наявність опадів і т.д.).  

Виходячи з цього, виділяють такі типи упаковок: 

1. Жорсткі - виготовляються з пластмаси, дерева, скла, металу та інших міцних матеріалів. Їх 

використовують для вантажів, які потрібно перевозити в особливих умовах для збереження 

їх якостей (наприклад, великі партії м'ясної продукції, молочної тощо). 

2. Напівтверді - виготовляються з пластмаси, щільного картону, цупкого паперу. Часто 

використовуються для перевезення побутової техніки, посуду і т.д. 

3. М'які - виготовляються з плівки або паперу. Як правило, така тара застосовується для 

транспортування невеликої кількості товарів, яким не потрібні особливі умови при 

перевезенні. 

Вибираючи тип упаковки, слід пам'ятати про те, що в ній повинно бути зручно також 

вантажити товари, розвантажувати їх, переміщати на складі. 

Завдання пакувальних виробів - не тільки зберегти всі властивості продукту, але також 

зацікавити споживачів, змусити звернути на нього увагу, надати інформацію властивості 

товару. 

Правильні упаковки відповідають деяким вимогам: 

 Міцність. Вони не повинні допустити порушення первинних властивостей продукції, 

протікання або подібних речей. 

 Нешкідливість. Пакувальний виріб не повинен бути токсичним, не повинен шкодити 

здоров'ю. Наприклад, не допускається використання харчових плівок, які при нагріванні 

виділяють токсичні речовини, якими просочуються харчові продукти (м'ясні, рибні, овочеві 

та інші). Тому відповідність технічних стандартів - обов'язкова умова хороших упаковок. 

 Інформативність. На упаковці повинна міститися інформація про товар. 

 Привабливість. Упаковки, які розраховані на кінцевого споживача, повинні мати 

привабливий дизайн, який зможе зацікавити покупців і вигідно піднести продукцію. 

Виробник, як правило, намагається знизити витрати на упаковку твого товару. Все одно за 

його збереження більше відповідає перевізник. Тому, готуючи вантаж до перевезення, 

відправнику рекомендується максимально передбачити ті проблеми, які можуть виникнути в 



процесі і переконатися перед відправкою в тому, що упаковка здатна захистити продукцію від 

цих проблем. 

5.  

Застосування здобутих знань 
 

Питання для контролю: 

1. Чому враховується стан упаковки при страхуванні? 

2. Яке призначення страхування? 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання 

 

 

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