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

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

 

Тема: Технологія перевезення вантажів. 

Тема уроку: Правила безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах. 

Мета: сприяти формуванню знань про організацію вантажно-розвантажувальних  

робіт. Сформувати практичні знання та вміння безпеки організації 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. Механізація найбільш важких та трудомістких 

робіт, до яких, в першу чергу, належать вантажно-розвантажувальні роботи, є одним з 

найважливіших завдань охорони праці. Разом з тим, на сьогодні ще досить значною є 

частка вантажно-розвантажувальних робіт, що виконуються вручну. Аналіз виробничого 

травматизму, пов'язаного з виконанням вантажно-розвантажувальних робіт, свідчить, що 

найбільш високий його рівень - там, де такі роботи виконуються вручну. Тому 

максимальна механізація таких робіт не лише полегшує працю працівників, але й робить її 

більш безпечною. 

Безпека під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт залежить від групи, 

класу та категорії вантажу. В залежності від небезпеки, яка виникає під час 

навантажування, транспортування та розвантажування, всі вантажі поділяються на чотири 

групи: 1 - малонебезпечні (будматеріали, продукти харчування тощо); 2 - небезпечні за 

своїми розмірами; 3 - пилові та гарячі (цемент, крейда, вапно, асфальт, бітум і т. ін.); 4 - 

небезпечні за своїми властивостями (пожежо- та вибухонебезпечні, отруйні, токсичні, 

радіоактивні речовини тощо). Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт з 

вантажами третьої та четвертої груп необхідно використовувати засоби індивідуального 

захисту. 

Вантажі, які є небезпечними за своїми властивостями відповідно до ГОСТ 19433-81 

поділяються на дев'ять класів: 1 - вибухові речовини; 2 - стиснені, зріджені та розчинені 

гази під тиском; 3 - легкозаймисті рідини, суміші рідин, які виділяють легкозаймисті пари, 

температура спалаху яких становить 61 °С і нижче; 4 - легкозаймисті речовини та 

матеріали, які здатні займатися внаслідок тертя, нагрівання, поглинання вологи, 

самочинних хімічних перетворень; 5 - окиснювальні речовини, які легко виділяють 

кисень; 6 - отруйні та інфекційні речовини; 7 - радіоактивні речовини; 8 - їдкі та корозійно 

активні речовини; 9 - речовини з відносно низькою небезпекою, під час перевезення та 

зберігання яких необхідно дотримуватись певних вимог безпеки. На упаковці з 



небезпечними вантажами, крім стандартного маркування, необхідно нанести знак 

небезпеки. Цей знак має форму квадрата, окантованого чорною рамкою, що повернений 

на кут і поділений на два однакових трикутники. У верхньому трикутнику наносять 

символ небезпеки, а у нижньому роблять напис про небезпечність вантажу та номер класу 

(рис. 3.5). 

 
Рис. 3.5. Приклади знаків небезпеки на упаковках з небезпечними вантажами 

За масою одного місця вантажі поділяються на три категорії: 1 - масою менше ніж 

80 кг, а також сипкі, дрібноштучні й такі, що перевозять навалом; 2 - масою від 80 до 500 

кг; 3 - масою понад 500 кг. 

Відповідними нормативно-правовими актами регламентовані граничні норми 

підіймання та переміщення важких речей (вантажів) одним працівником вручну: для 

чоловіків, старших 18 років, - 50 кг (допускається перенесення вантажу масою до 80 кг на 

відстань по горизонталі не більшу ніж 25 м за умови, що вантаж піднімають на спину і 

знімають інші вантажники); для жінок, старших 18 років, - 10 кг при чергуванні з іншою 

роботою та 7 кг при постійній роботі з вантажами протягом зміни; для юнаків та дівчат 

16- 17 років при короткочасній роботі відповідно 14 та 7 кг, а 17-18 років - 16 та 8 кг. 

Якщо маса вантажів понад 50 кг, а також у разі підіймання вантажів на висоту 

понад 3 м, обов'язково необхідно застосовувати механізований спосіб проведення 

вантажно-розвантажувальних робіт, використовуючи при цьому механічні пристосування 

та підіймально-транспортні механізми. Виконанню таких робіт передує складання карт 

технологічних процесів на вантажно-розвантажувальні роботи, визначення маршрутів 

руху транспортних засобів і т. ін. 

Майданчики для проведення вантажно-розвантажувальних робіт повинні мати 

рівне та тверде покриття з ухилом не більше ніж 5°, а також природне та штучне 

освітлення. У місцях виконання вантажно-розвантажувальних робіт необхідно встановити 

знаки безпеки, відповідно до ГОСТу 12.4.026-76. 

Вантажно-розвантажувальні роботи необхідно здійснювати під керівництвом 

відповідальної особи, призначеної в установленому порядку. Така особа перевіряє (до 

початку роботи і в процесі її виконання) справність підіймально-транспортних машин та 

механізмів, такелажного та іншого інвентарю, інструктує працівників, пояснює 



послідовність виконання операцій, стежить, щоб у зоні проведення робіт не було 

сторонніх осіб тощо. У разі виникнення небезпечних ситуацій особа, що відповідає за 

здійснення вантажно-розвантажувальних робіт повинна негайно вжити запобіжних 

заходів, а якщо необхідно - припинити роботи до усунення небезпеки. 

До роботи з підіймально-транспортними механізмами та пристроями допускаються 

особи, не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд і спеціальне навчання, склали 

іспит кваліфікаційній комісії та одержали посвідчення. 

Підвищені вимоги безпеки регламентуються для вантажно-розвантажувальних 

робіт та транспортування небезпечних вантажів. Такі роботи належить виконувати у 

спеціально відведених місцях з дотриманням відповідних вимог безпеки. У разі 

пошкодження тари небезпечного вантажу, відсутності маркування та попереджувальних 

написів на ній, а також при метеорологічних умовах, що впливають на фізико-хімічні 

властивості вантажу (наприклад, підвищують його токсичність), забороняється проводити 

вантажно-розвантажувальні роботи. Небезпечні вантажі не допускається перевозити на 

транспортних засобах, які для цього не пристосовані. Легкозаймисті рідини належить 

транспортувати спеціалізованими транспортними засобами, які мають відповідні написи 

та заземлення у вигляді металевого ланцюга із загостренням на кінці. Балони, наповнені 

стисненим, зрідженим або розчиненим газом під тиском, необхідно перевозити на 

підресорному транспортному засобі поперек кузова у закріпленому стані, що не допускає 

їх співударяння. Перевозити балони у вертикальному положенні допускається лише у 

спеціальних контейнерах. Легкозаймисті рідини та балони з газом необхідно перевозити 

транспортними засобами, які обладнані іскрогасниками на вихлопних трубах. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Зазначте правила складування вантажів 
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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 

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? 

 

1.  

 

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 


