
 

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

«ЕКСПЛУАТАЦІЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНО-

РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ» 

 

1. ВСТУП 

1.1 Назва і опис досвіду/компетенції 

1.1.1. Досвід/компетенція називається «ЕНРТ» 

1.1.2. Опис пов'язаних з досвідом/компетенцією трудових ролей або 

професій 

Водій навантажувача керує тракторними навантажувачами потужністю до 

73,5 кВт (до 100 к.с.), вагононавантажувачами, вагонорозвантажувачами та 

всіма спеціальними вантажозахоплювальними механізмами і пристроями під 

час навантаження, розвантаження, переміщення та укладання вантажів у 

штабелі і відвал. Здійснює технічне обслуговування навантажувача і поточний 

ремонт усіх його механізмів. Визначає несправності в роботі навантажувача. 

Встановлює і замінює знімні вантажозахоплювальні пристрої і механізми. Бере 

участь у проведенні планово-запобіжного ремонту навантажувача і 

вантажозахоплювальних механізмів і пристроїв. 

Водіям навантажувача необхідно знати будову навантажувачів і 

акумуляторних батарей, способи навантаження вантажів на всіх видах 

транспорту; правила підйому, переміщення та укладання вантажів; правила 

вуличного руху, руху по території підприємства, пристанційній колії і 

встановлену сигналізацію; сорти пальних і мастильних матеріалів, які 

застосовуються; найменування основних матеріалів акумуляторного 

виробництва, правила зберігання кислот, лугів і поводження з ними.  

 

1.2  Актуальність і важливість документа 

Цей документ містить інформацію про стандарти, необхідні для участі в 

змаганнях з даного досвіду/компетенції, а також принципи, методи і процедури 

оцінювання, якими необхідно керуватися в ході змагань. 
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Кожен Експерт та Конкурсант повинен знати і розуміти «Технічний 

опис». 

 

1.3  Супутні документи 

1.3.1 Оскільки «Технічний опис» містить тільки інформацію про навики 

компетенцію, він повинен використовуватися разом з документами: 

● WSI - Правила змагань 

● WSI - Рамка стандартних технічних умов WorldSkills 

● WSI - Стратегія оцінювання WorldSkills (при наявності) 

● WSI – Інтернет - ресурси, що містяться в цьому документі 

● Регулювання в галузі охорони здоров'я та праці 

 

2. СТАНДАРТНА СПЕЦИФІКАЦІЯ WORLDSKILLS (WSSS) 

2.1 Загальні вказівки до WSSS 

WSSS визначає знання, вміння і конкретні навички, які лежать в основі 

передової міжнародної практики в області технічного і професійного 

виконання. Вона повинна відображати загальне глобальне розуміння того, що 

пов'язана з цим робота являє для промисловості і бізнесу 

(www.worldskills.org/WSSS). 

Конкурс навичок покликаний відобразити кращу міжнародну практику, 

як описано в WSSS, і в тій мірі, на яку здатний. Стандартна Специфікація є 

керівництвом, необхідним для навчання і підготовки до змагань. 

На конкурсі професійної майстерності оцінка знань і умінь буде 

відбуватися за допомогою оцінки виконання (не буде окремих випробувань 

знань і умінь). 

Стандартна Специфікація розділена на окремі розділи з заголовками і 

номерами. 
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На кожен розділ виділяється певний відсоток від загальних оцінок, щоб 

вказати його відносну важливість в рамках Стандартної Специфікації. Сума 

всіх відсотків оцінок становить 100. 

Схема оцінювання і Конкурсні завдання  оцінюють тільки ті навички, які 

викладені в Стандартній Специфікації. Вони відображають Стандартну 

Специфікацію якомога повніше в рамках обмежень професійного конкурсу. 

 

2.2     Стандартна специфікація WorldSkills 

РОЗДІЛ   КІЛЬК

ІСТЬ БАЛІВ 

1 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ 

РОБІТ НАВАНТАЖУВАЧЕМ 
20 

 Конкурсант повинен знати, розуміти і виконувати: 

● Вимоги щодо організації робочого місця; 

● Вимоги Правил охорони праці на 

автомобільному транспорті; 

● Вимоги Правил дорожнього руху; 

● Правила безпечної експлуатації 

навантажувачів. 

 

Конкурсант повинен: 

● Проводити перед початком робіт АБВР 

(аналіз безпечного виконання робіт); 

● Забезпечувати в процесі виконання робіт 

особисту безпеку, безпеку робітників, що працюють 

близько місця виконання робіт, безпеку навколишнього 

середовища; 

● Безпечно експлуатувати навантажувач; 

● Розпізнавати аварійні ситуації при 

виконанні робіт  і вживати відповідних заходів. 

● Дотримуватися правильних прийомів 

роботи. 

● Підтримувати чистоту робочого 

середовища. 

● Завершити роботу протягом певного часу. 
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2 ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ 30 

 

 

 

Конкурсант  повинен знати і вміти: 

● Порядок огляду та перевірки навантажувача 

перед початком робіт. 

● Оглянути та перевірити вузли та механізми 

навантажувача. 

 

 

 

3 
ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПЕРЕМІЩЕННЯ 

ВАНТАЖІВ 
50 

 Конкурсанту необхідно знати і розуміти: 

 Вимоги безпеки під час виконання  роботи; 

 Порядок дій під час виконання роботи; 

 Прийоми з переміщення вантажів; 

 Порядок обслуговування навантажувача; 

 Помилки, які можуть статися під час 

виконання робіт; 

 Методи усунення помилок. 

Конкурсант повинен вміти: 

 Ефективно виконувати роботу; 

 Виконувати роботи з переміщення вантажів; 

 Виконувати роботи з обслуговування вузлів 

та механізмів навантажувача; 

 Виконувати необхідні дії після закінчення 

роботи; 

 Виправляти помилки, які відбуваються в 

процесі виконання роботи; 

 Ефективно працювати, дотримуючись 

встановлених часових рамок. 

 

 

3. СТРАТЕГІЯ ОЦІНЮВАННЯ І СПЕЦИФІКАЦІЯ  

3.1 Загальна інструкція 

Процес оцінювання керується Стратегією оцінювання WorldSkills. Нею 

встановлено принципи і техніки, яким повинен відповідати процес оцінювання 

WorldSkills. 
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В основі змагань WorldSkills лежить практика оцінки експертами, яка є 

об'єктом безперервного професійного розвитку і уважного розгляду. Зростання 

компетенції в області оцінювання вплине на майбутнє використання і 

спрямованість основних інструментів оцінювання, використовуваних в ході 

змагань WorldSkills.  

Оцінювання в ході змагань WorldSkills ділиться на два види: вимір і 

суддівство. Вони називаються об'єктивним і суб'єктивним оцінюванням 

відповідно. Для забезпечення якості для обох видів оцінювання важливо 

використання експліцитних критеріїв оцінки кожного з аспектів. 

4. КОНКУРСНЕ ЗАВДАННЯ. 

4.1 Формат/ структура Конкурсного Завдання 

Формат і структура Конкурсного Завдання складається з окремих 

модулів, загальна кількість 3 (три). 

 

4.2  Вимоги до розробки Конкурсного Завдання. 

Завдання до конкурсу складається з виконання 3 модулів :  

1. Огляд та перевірка вузлів, механізмів, та обладнання 

навантажувача перед початком робіт. 

2. Виконання робіт з переміщення вантажів. 

3. Змащення елементів щогли. 

Кожен учасник виконує всі завдання. 

Під час Змагань може бути використано тільки обладнання, надане 

Організатором змагань. 

  Організатор змагань надає навантажувач, 3 євро піддони, вантажі 

(розташовані на євро піддонах), стелаж трирівневий, траса для переміщення 

вантажів, ключ торцевий на 24, шприц для змащення. Навантажувач, 

інструменти, обладнання і траса повинні бути доступним для виконання 

Учасником конкурсних завдань в період проведення Змагань. 
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Модуль 1 

Огляд та перевірка вузлів, механізмів, та обладнання навантажувача 

перед початком робіт. 

Перевірити наявність охолоджуючої рідини в системі охолодження. 

Перевірити рівень масла в двигуні за допомогою щупа. 

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), 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. 

Порядок та час виконання операцій будуть фіксуватись. 
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Модуль 2 

Виконання робіт з переміщення вантажів. 

Розблокувати гальмівну систему за допомогою важеля ручного тормозу. 

Під’їхати до складу вантажів згідно розміченої траси. 

Перемістити пронумеровані європіддони 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. 

Порядок та час виконання операцій будуть фіксуватись. В разі виїзду 

навантажувача за межі  встановленої траси знімаються бали. В разі 

перекидання вантажу за межі європіддону буде знято бали. В разі 

пошкодження чи зсуву стелажу під час встановлення вантажу знімаються 

бали. В разі відсутності блокування гальмівної системи за допомогою важеля 

ручного тормозу знімаються  бали. 

Модуль 3 

Змащення елементів щогли. 

За допомогою шприца змастити відмічені місця щогли та заднього мосту. 

Прибрати надлишки мастила (за необхідності). 

Прибрати інструмент та робоче місце. 

Порядок та час виконання операцій будуть фіксуватись. В разі 

попадання змащувальних матеріалів на землю знімаються бали. 

 

4.3 Спеціальні вказівки 

Завдання повинні бути повністю виконані, якщо Участник виконує  

завдання в неправильній послідовності або с помилками бали знімаються. 

У разі дострокового виконання завдання додатково присвоюються  бали.  
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Застосування обладнання: 

Нумерація органів управління навантажувача HC 35. 

  

1 – Лічильник мотогодин. 

2 – Вказівник температури масла. 

3 – Вказівник рівня палива. 
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4 – Ключ запалювання.  

5 – Перемикач вказівника повороту. 

6 – Перемикач світла. 

7 – Кнопка звукового сигналу. 

 

8 – Педаль зчеплення (тип фрикційна муфта). 

9 – Штовхова педаль (тип гідротрансформатор).  

10 – Педаль гальма.  

11 – Педаль газу.  

12 – Важіль переднього - заднього ходу (тип фрикційна муфта). 

13 – Важіль перемикання швидкості (тип фрикційна муфта). 

14 – Важіль нахилу. 

15 – Важіль підйому. 

16 – Рульове колесо. 

17 – Важіль ручного гальма. 

18 – Важіль переднього/заднього ходу (тип гідротрансформатор). 

19 – Дросельна лінія. 
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Під час виконання  всіх завдань передбачено додатковий час, який 

необхідний для підготовки навантажувача. Даний час не входить в загальний 

залік. 

 

5. РОЗРОБКА КОНКУРСНОГО ЗАВДАННЯ. 

Конкурсне Завдання, модулі, розроблені відповідно Державного 

стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 8334.Н.52.24-2016 професія: 

Водій навантажувача, та керівництва з експлуатації та технічного 

обслуговування навантажувача HC 35. Розробляли експерти з виробничого 

навчання в галузі гірничо - металургійної галузі. 

6. ВИМОГИ ПО БЕЗПЕЦІ 

При проведенні конкурсу учасники повинні використовувати спец одяг:  

- костюм для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних 

впливів з бавовняних тканин; 

- білизна натільна; 

- черевики або чоботи шкіряні (вологонепроникні) з жорстким підноском 

з полікарбонату;  

- рукавиці комбіновані; 

- жилет сигнальний; 

- окуляри захисні; 

- каска захисна. 

Інші вимоги не пред'являються при виконанні конкурсного завдання на 

навантажувачі. 

7. МАТЕРІАЛИ І ОБЛАДНАННЯ 

7.1 Інфраструктурний лист 

В інфраструктурному листі представлена інформація по обладнанню, що 

забезпечується Організатором змагань. 
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7.2  Матеріали, обладнання та інструменти. 

Організаторами конкурсу WorldSkills надається навантажувач HC 35,             

3 європіддони, вантажі (розташовані на європіддонах), стелаж трирівневий, 

траса для переміщення вантажів, ключ торцевий на 24, шприц для змащення. 

  

7.3  Матеріали і устаткування, заборонені в зоні проведення змагань 

На змагання заборонено приносити будь-які предмети, які заборонено 

діючим законодавством. 

 8. ПОДАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ВІДВІДУВАЧАМ І ЖУРНАЛІСТАМ 

8.1 Максимальне залучення відвідувачів і журналістів 

Нижче наводиться список можливих способів максимізації залучення 

відвідувачів і журналістів в процес. 

● демонстраційні екрани; 

● описи конкурсних завдань; 

● інформація про учасників ( «профілі» учасників); 

● кар'єрні перспективи; 

● щоденне висвітлення ходу конкурсу. 

 

9.  ТАБЛИЦЯ ШТРАФНИХ БАЛІВ 

 

1. Огляд та перевірка вузлів, механізмів, та обладнання 

навантажувача перед початком робіт 

Порушення порядку огляду навантажувача -5 балів 

Відсутність перевірки безпеки навколо навантажувача 

і подачі звукового сигналу перед запуском двигуна 
-5 балів 

Не дотримання  встановлених часових рамок (більш 

ніж 1 хвл.) 

-5 балів 

2. Виконання екскаваторних робіт 

Порушення порядку виконання операцій 
-5 балів 

Виїзд навантажувача за межі  встановленої траси 
-5 балів 



12 

 

 

Перекидання вантажу за межі  євро піддону 
-5 балів 

Пошкодження чи зсув стелажу під час встановлення 

вантажу 

-5 балів 

Відсутність блокування гальмівної системи за 

допомогою важеля ручного тормозу 

-5 балів 

Не дотримання  встановлених часових рамок (більш 

ніж 1 хвл.) 

-5 балів 

3. Змащення елементів щогли 

Порушення порядку виконання операцій 
-5 балів 

Попадання змащувальних матеріалів на землю 
-5 балів 

Не дотримання  встановлених часових рамок (більш 

ніж 1 хвл.) 

-5 балів 

ВСЬОГО - 60 

балів 

 


