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Конкурсне завдання з компетенції «Експлуатації навантажувально-

розвантажувальної техніки» включає знання і вміння з огляду, експлуатації 

та обслуговування навантажувача. 

Конкурсанту необхідно буде: 

оглянути та перевірити вузли, механізми, та обладнання навантажувача 

перед початком робіт; 

перевірити безпеку навколо навантажувача і подати звуковий сигнал 

перед запуском двигуна; 

запустити двигун та виконати роботи з переміщення вантажів; 

повернути навантажувач в бокс та вимкнути двигун;  

виконувати вимоги правил охорони праці при експлуатації екскаватора 

одноковшевого;  

повинен безпечно експлуатувати обладнання; 

змастити елементи щогли;  

прибрати інструмент та робоче місце. 

 

Область застосування. 

Кожен Експерт та Учасник зобов'язаний ознайомитися з змістом 

Конкурсного завдання. 

 

Форма участі у конкурсі. 

Індивідуальна робота. 

 

 

 

 

 

 

 



   

Завдання конкурсу 

Завдання до конкурсу складається з 3 модулів. 

Таблиця 1. 

№ 

п/п  

Назва модуля  Час на завдання  

1 Огляд та перевірка вузлів, механізмів, та 

обладнання навантажувача перед 

початком робіт.  

 
Перевірити наявність охолоджуючої рідини в 

системі охолодження. 

Перевірити рівень масла в двигуні. 

Перевірити рівень масла в маслобаку 

гідравлічної системи. 

Перевірити щоглу і вила: 

- переконатися, що на вилах немає тріщин і 

вигинів, і вила встановлені на вантажний 

решітці; 

- переконатися, що немає витоків на 

гідравлічному циліндрі і трубках; 

- перевірити, щоб на щоглі не було тріщин і 

вигинів; 

- перевірити затягування дисків передніх та 

задніх коліс за допомогою торцевого ключа 

на 24 та 22. 

Оглянути гідравлічну систему на підтікання 

рідини. 

Оглянути елементи заднього мосту. 

Зайняти місце водія та відрегулювати крісло 

та дзеркала.  

Переконатися в тому, що важіль переміни 

ходу та важелі роботи з вантажем  

знаходяться в нейтральному положенні. 

Повернути ключ в положення (ON), 

10 хв. 
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перевірити рівень пального в паливному баку 

за допомогою індикатора пального. 

Перевірити справність освітлення і звукового 

сигналу. 

Перевірити безпеку навколо навантажувача і 

подати звуковий сигнал перед запуском 

двигуна. 

Повернути ключ в положення (“START”) та 

запустити двигун. 

Шляхом підіймання та опускання щогли 

перевірити обертання роликів. 

2 Виконання робіт з переміщення вантажів 

 

 

        
 

 

Розблокувати гальмівну систему за 

допомогою важеля ручного тормозу. 

Під’їхати до складу вантажів згідно 

розміченої траси. 

Перемістити пронумеровані євро піддони з 

розташованими на них вантажами зі складу 

вантажів до стелажу, та встановити на той 

рівень, номер якого співпадає з номером 

вантажу. 

Повернути навантажувач до боксу 

навантажувачів в вихідне положення. 

Заблокувати гальмівну систему за допомогою 

важеля ручного тормозу. 

Повернути ключ в положення (OFF) для 

вимкнення двигуна. 

 

7 хв. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://fr.dreamstime.com/illustration-stock-chariot-%C3%A9l%C3%A9vateur-des-bo%C3%AEtes-palette-cargaison-image45488355&psig=AOvVaw2ICEZccBrNCFHeTjudCnZe&ust=1566990701605114


   

3 Змащення елементів щогли 

  

 
 

За допомогою шприца змастити відмічені 

місця щогли та заднього мосту. 

Прибрати надлишки мастила (за 

необхідності). 

Прибрати інструмент та робоче місце. 

15 хв. 

  

За якістю  виконання завдання на всіх етапах спостерігає експерт. 

Результат фіксується документально. 

Якщо конкурсант не виконав завдання в одному з модулів, до нього 

повернутися він не може. Завдання вважається виконаним, якщо всі модулі 

зроблені в основний час, в повному обсязі. 

Після виконання завдання конкурсант повинен отримати 

підтвердження експерта на виконання наступного завдання. 

Час початку та закінчення виконання завдання (включаючи паузи і т.п.) 

проставляє експерт. Учасник повинен переконатися в тому, що час початку 

вказано коректно. 

Методика оцінки результатів визначається експертним співтовариством 

в день початку проведення конкурсу.  
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