
  

        

        Дата проведення: /______ /________ /________      

                                                                                                                                                                                     

 

Критерії     Кількість 
балів 

Номер учасника за жеребкуванням 

          

Огляд та перевірка 
вузлів, механізмів, 

та обладнання 
навантажувача 
перед початком 

робіт 

Спец одяг 1           

Вимоги безпеки перед початком роботи 3           

Перевірити наявність охолоджуючої 
рідини в системі охолодження 

3 
          

Перевірити рівень масла в двигуні 3 
     

Перевірити рівень масла в маслобаку 
гідравлічної системи 

3 
     

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 

5 

     
Перевірити затягування дисків передніх 
та задніх коліс за допомогою торцевого 
ключа на 24 та 22 

5 
     

Оглянути елементи заднього мосту 3 
     

Зайняти місце водія та відрегулювати 
крісло та дзеркала 

3 
     

Переконатися в тому, що важіль 
переміни ходу та важелі роботи з 
вантажем  знаходяться в нейтральному 
положенні 

2 

     
Повернути ключ в положення (ON), 
перевірити рівень пального в 
паливному баку за допомогою 
індикатора пального 

2 

     

Перевірити справність освітлення і 
звукового сигналу 

3 
     

Перевірити безпеку навколо 
навантажувача і подати звуковий 
сигнал перед запуском двигуна 

3 
     

Повернути ключ в положення (“START”) 
та запустити двигун 

2 
     

Шляхом підіймання та опускання щогли 
перевірити обертання роликів 

3 
     

Дотримання часу виконання етапів 
завдання 

5 
     

Виконання робіт з 
Розблокувати гальмівну систему за 
допомогою важеля ручного тормозу 

2 
          

Оціночна відомість 
національний конкурс професійної майстерності WorldSkillsUkraine2018 

КОМПЕТЕНЦІЯ: «ЕКСПЛУАТАЦІЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОЇ 
ТЕХНІКИ» 

ПІБ– Оцінювача  



переміщення 
вантажів                     

Під’їхати до складу вантажів згідно 
розміченої траси 

5 
     

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 

10 

     

Повернути навантажувач до боксу 
навантажувачів в вихідне положення 

5 
     

Заблокувати гальмівну систему за 
допомогою важеля ручного тормозу 

2           
Повернути ключ в положення (OFF) для 
вимкнення двигуна 

1           

Дотримання часу виконання етапів 
завдання 

5 
     

Змащення 
елементів щогли 

За допомогою шприца змастити 
відмічені місця щогли та заднього 
мосту 

5 
     

Прибрати надлишки мастила (за 
необхідності) 

1 
     

Прибрати інструмент та робоче місце 5 
     

Дотримання часу виконання етапів 
завдання 

5 
     

Відсутність попадання змащувальних 
матеріалів на землю 

5 
     

Загальна кількість балів 100      

ШТРАФНІ БАЛИ       

Огляд та перевірка 
вузлів, механізмів, 

та обладнання 
навантажувача 
перед початком 

робіт 

Порушення порядку огляду 
навантажувача 

-5 
     

Відсутність перевірки безпеки навколо 
навантажувача і подачі звукового 
сигналу перед запуском двигуна 

-5 
     

Не дотримання  встановлених часових 
рамок (більш ніж 1 хвл.) 

-5 
     

Виконання 
екскаваторних 

робіт 

Порушення порядку виконання 
операцій 

-5 
     

Виїзд навантажувача за межі  
встановленої траси 

-5 
     

Перекидання вантажу за межі  євро 
піддону 

-5 
     

Пошкодження чи зсув стелажу під час 
встановлення вантажу 

-5 
     

Відсутність блокування гальмівної 
системи за допомогою важеля ручного 
тормозу 

-5 

     
Не дотримання  встановлених часових 
рамок (більш ніж 1 хвл.) 

-5 
     

Змащення 
елементів щогли 

Порушення порядку виконання 
операцій 

-5 
     

Попадання змащувальних матеріалів 
на землю 

-5 
     

Не дотримання  встановлених часових 
рамок (більш ніж 1 хвл.) 

-5 
     

Загальна кількість штрафних 
балів  

- 60 
     

ПІДСУМКОВА СУМА БАЛІВ:      

 

  Оцінювач    ___________________   ________________  

     (підпис)     (ПІБ)  

 


