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Конкурсне завдання з компетенції підйом і транспортування вантажів

включає  знання  і  вміння  з  запуску  та  керуванню  тренажером  імітатором

вантажопідіймального крана, мостового типу.

Конкурсанту необхідно буде:

 Оглянути робоче місце;

 Проводити огляд кабіни;

 Подавати звуковий сигнал;

 Включити  живлення мостового крана; 

 Виконувати вимоги правил охорони праці при експлуатації   

 вантажопідіймальних кранів; 

 Повинен безпечно експлуатувати обладнання;

 Виконувати безпечний підйом і переміщення вантажів; 

 Запобігати розгойдуванню вантажу; 

 Спостерігати за вантажем який транспортується;

 Виконувати безпечну установку та  складування вантажів;

 Виконувати необхідні дії після закінчення роботи.

Область застосування.

Кожен  Експерт  та  Конкурсант  зобов'язаний  ознайомитися  з  змістом

Конкурсного завдання.

Форма участі у конкурсі.

Індивідуальний залік



Конкурсне завдання1

Конкурсне завдання складається з 3 модулів.

Таблиця 1.

№ п/
п

Назва модуля Час на завдання

1

Точне переміщення вантажів гаком на 
площадки з огорожами.

Переміщення  і  установка  заданих  вантажів
відповідно  площадкам.  Необхідно  провести
розстановку  вантажів  згідно  з
пронумерованими  площадками.  При
переміщенні вантажів з одного місця на інше
і  при  установці  вантажів  на  площадки
основним  завданням  є  не  допустити
розгойдування  вантажу  та  плавно  опустити
його до торкання з поверхнею і натиснути на
кнопку відчеплення вантажу. Удари о огорожі
будуть фіксуватися.

10 хв.

1 у разі відсутності відповідного тренажеру в регіоні, завдання може бути адаптоване 
із збереженням відповідного рівня складності



2

Переміщення  вантажів  і  встановлення  в
спеціальні поглиблення. 

Переміщення  вантажів  і  встановлення  їх  у
спеціальні поглиблення і гнізда відповідно до
розмірів,  уникаючи  ударів  о  перешкоди  та
забезпечувати  стійкість,  виключити
розгойдування  вантажу.  Удари о  перешкоди
будуть  фіксуватися.  У разі  удару вантажу у
Конкурсанта знімаються бали за зіткнення.

15 хв.

3 Відвантаження труб в причіп за допомогою 
траверси.

   

Відвантаження  заданих  труб  в  причіп
автомашини  за  мінімальний  час.  Під  час
відвантаження  труб  в  причіп  необхідно  не
допустити розгойдування труб, удару о борта

5 хв.



і рівномірно встановити в причіп. 
Під час виконання завдань кожного модулю система видає діалогове

вікно про кількість  правильно встановлених вантажів,  а  так  само про час

виконання даної операції.

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.  Конкурсант  повинен  переконатися  в  тому,  що  час

початку вказано коректно.

Методика  оцінки  результатів  визначається  експертним

співтовариством в день початку проведення конкурсу. 
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