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ПЛАН УРОКУ № 50 

 

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

  

  Предмет «Організація      

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

вантажів. 
Тема уроку: Транспортна характеристика вантажів 

Мета: сприяти формуванню знань про транспортну характеристику 

вантажів; формування практичних умінь та навичок обґрунтування 

основних ознак вантажів. Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, 

увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які 

виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професій 

регіону. 

3. Вивчення нового матеріалу 
Транспорт продовжує і завершує процес виробництва матеріальних цін- 

ностей (товарів). Всі товари за ступенем виробничої обробки 

підрозділяються 

на три групи: 

1. Сировина — вихідний матеріал, призначений для подальшої перероб- 

ки й перетворення в напівфабрикат (руда, зерно та ін.). 

2. Напівфабрикати — матеріали, не доведені в процесі технологічної 

обробки до стану, в якому вони придатні до споживання, і підлягають 

подаль- 

шій обробці в інших областях виробництва (метал, чавун, борошно та ін.). 

3. Фабрикати (готова продукція) — товари, готові для безпосереднього 

споживання (промислове обладнання, кондитерські вироби та ін.). 

Вантаж – це продукт виробництва (сировина, напівфабрикати, готова 

продукція), що прийнятий транспортом до перевезення. 

Якщо вантаж упакований у відповідну тару, замаркірований за     

правиламиперевезення, перебуває у відповідному кондиційному стані, 

відповідає вимогам безпечного й схоронного перевезення, то вважається, що 

він перебуває в транспортабельному стані. 

Транспортна характеристика вантажів – це сукупність властивостей 

вантажів, що визначає умови й техніку їх перевезення, перевантаження і 

зберігання. 

Дисципліна, яка вивчає властивості товарів, досліджує проблеми форму- 



вання, збереження і оцінки споживчих властивостей і якості товарів, 

називається товарознавством. 

Дисципліна, що вивчає властивості предметів і матеріалів, які пов'язані із 

процесом їхнього транспортування, називається вантажознавством. 

     Предметом вантажознавства є транспортні характеристики й правила 

перевезення вантажів, взаємодія вантажів з навколишнім середовищем, 

складування, забезпечення схоронності вантажів при зберіганні, 

перевантаженні й перевезенні. 

Знання властивостей вантажів і технічних умов їх перевезення дозволяє 

одержувати наступні результати: 

1) запобігти псуванню, пошкодженню або погіршенню якості вантажу; 

2) раціонально завантажувати транспортні засоби й складські ємкості; 

3) забезпечувати безпеку перевезення вантажів.  

Вимоги до підготовки й перевезення окремих вантажів визначені чинни- 

ми Правилами перевезень вантажів. 

Властивості вантажів визначають: 
1) спосіб зберігання; 

2) спосіб транспортування; 

3) вибір транспортних засобів для перевезення; 

4) вибір засобів пакетування, складського обладнання. 

Навіть часткова зміна транспортної характеристики вантажу приводить 

до зміни одного або більше технічних або технологічних елементів 

перевізного процесу. 

 Наприклад, перехід від перевезення насипом до перевезення в тарі та- 

ких вантажів, як цемент або мінеральні добрива, вимагає використання інших 

типів рухомого складу, складів і засобів механізації навантажувально- 

розвантажувальних робіт, застосування пакувальних матеріалів і засобів па- 

кетування. 

 
 

Питання для контролю: 

1. Поясніть важливість елементи процесу перевезення різних вантажів 

 

ПЛАН УРОКУ № 51 

 

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

  

  Предмет «Організація      

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

вантажів. 
Тема уроку: Масові вантажі: навальні, насипні та наливні. 

Мета: сприяти формуванню знань про масові 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 

 

  Масові вантажі, складають основну (по масі) частину транспортуючих всіма 

видами транспорту вантажів, поділяються на чотири основні категорії:  

1) Наливні, 

2) Навалочні, 

3) Насипні, 

4) Лісові. 
  До наливних відносять рідкі вантажі, представлені до транспортування  

наливом. Основну масу складає нафта і нафтопродукти. До них також 

відносяться продукти хімічної промисловості та продукти харчової 

промисловості. 

 

Нафтопродукти складають особливу групу. Вони поділяються на світлі 

(бензин, керосин і ін.), темні (мазут, важкі сорти палива, сира нафта), рідкі 

змазувальні матеріали. 

 

Навалочні вантажі.  

До даної категорії відноситься широка номенклатура вантажів, які 

перевозяться без тари і розподіляються по вантажних місцях навалом 

(вугілля, руда, зерно, сіль і т. д.). 

 

В залежності від розмірів частинок (або грануломеричному складу) 

навалочні вантажі діляться на наступні основні групи: особливо великі, 

великі, маленькі, зернисті, порошкоподібні, пилоподібні. 

 

Насипні вантажі.  

До даної категорії відносяться сипучі вантажі, які як і навалочні, які 

приймаються до транспортування без врахування тари, але на відміну від 

навалочних ? не навалом, а насип’ю. 

 

Лісні вантажі  
Діляться на наступні групи: круглий ліс, півкруглі пластини, пиломатеріали, 

рудостійкий і кріплений ліс, шпали, стрілкові і мостові бруси, фанера, дрова і 

ін. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Поясність яке значення має різновид вантажу для організації його 

доставки? 

 



 

 

 

Домашнє завдання: сформувати конспект, дати відповіді на питання. 

Інформацію надсилати на адресу anylesik@gmail.com 

 

 

mailto:anylesik@gmail.com

