
Л.І. Ротмістрова 

«ВАНТАЖЕННЯ І РОЗВАНТАЖЕННЯ 

АВТОМАШИНИ ВАНТАЖЕМ» 

(методична розробка уроку) 

 



2 
 



3 
 

 

 ЗМІСТ  

  С. 

Вступ 4 

1. Методичні рекомендації з підготовки і проведення уроку 

виробничого навчання на підприємстві 

5 

2. Розробка уроку виробничого навчання на тему: "Вантаження і 

розвантаження автомашини вантажем" 

11 

Висновки 20 

Список використаної літератури 21 

Додаток А 22 

Додаток Б 27 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

     ВСТУП 

 

Актуальніть теми. Здійснення технологічних процесів виробництва 

продукції в машинобудуванні, металургії, будівництві, хімічній промисловості 

вимагає величезної кількості підіймально – транспортних операцій, які 

виконуються різними механізмами, машинами за допомогою різних 

вантажозахоплювальних пристосувань. 

У обслуговуванні вантажопідйомних машин (кранів) при переміщенні 

вантажів беруть участь не лише кранівники, але і стропальники. 

Так, в металургійному виробництві навантажувально – розвантажувальні 

роботи, переміщення вантажів виконуються в процесі підготовки сировини для 

виробництва сталі і чавуну, при заваленні шихти в доменну і сталеплавильну 

печі, при виконанні термічної обробки прокату, при розливанні чавуну і сталі, 

при вантаженні, розвантаженні, складуванні готової продукції. 

Головним завданням професійно-технічної освіти є підготовка 

гармонійно розвиненої особистості, грамотного фахівця, який володіє сучасними 

технологіями, вміє працювати з новою технікою та обладнанням, 

конкурентоспроможний та відповідає вимогам підприємства-роботодавця. 

Сьогодні не можна собі уявити технологічні процеси металургійного 

виробництва, машинобудування, будівництва, вугільної промисловості без 

використання залізничного, автомобільного транспорту та вантажопідіймальних 

кранів. 

Обираючи професію машиніста крана, людина повинна розуміти, що це 

одна з відповідальних професій на виробництві.  

Машиніст мостового крана повинен знати дуже багато. Наприклад, 

способи керування краном, його механізмами і правила догляду за 

конструкціями, приладами і вимоги охорони праці. Він повинен добре знати 

основи металургійного виробництва, безпечні способи стропування вантажів, 

порядок складання матеріалів і виробів, правила завантаження і розвантаження 

автомашини, порядок підйому і переміщення вантажу. 

Тема методичної розробки має велику актуальність, тому що містить в 

собі основні операції при керуванні краном. Тема займає значне місце у змісті 

освіти, так як використовується практичний метод при виконанні індивідуальних 

робіт. 

Дана методична розробка містить практичні рекомендації майстрам 

виробничого навчання щодо планування, організації і проведення уроків 

виробничого навчання на підприємстві з  професії за програмою Державного 

стандарту.  
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1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ І 

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ. 

 

 Основне завдання виробничого навчання учнів на підприємстві - 

удосконалення їхніх професійних навичок та вмінь, розширення й поглиблення 

професійних звань, вивчення передового виробничого досвіду, підготовка до 

виробничої практики та самостійної роботи на виробництві після закінчення 

професійного ліцею. Навчання учнів у цехах підприємства - вирішальний період 

у підготовці кваліфікованих робітників. У цей час учні ознайомлюються з 

виробничою обстановкою, сучасним устаткуванням, новим технологічним 

оснащенням, із суміжними об'єктами робіт, сучасним технологічним процесом. 

Робота в колективах підприємств значно впливає на виховання учнів: вони 

засвоюють досвід висококваліфікованих робітників, переймають традиції 

трудових колективів; практично ознайомлюються із суспільним і виробничим 

життям підприємства; беруть участь у виконанні виробничої програми 

підприємства. 

Виробниче навчання на підприємстві спрямоване на те, щоб учні 

закріпили й удосконалили найважливіші навички під час виконання комплексних 

робіт, оволоділи вмінням планувати технологічні процеси, ширше ознайомилися 

з конструкціями типових виробів. 

 

 

Рекомендації майстру виробничого навчання: 

 

Майстер виробничого навчання проводить роботу з навчання й 

виховання учнів на робочих місцях підприємств. Майстервиробничого навчання 

здійснює систематичний контроль за навчанням і практикою учнів. Ретельний, 

продуманий контроль дає йому можливість вчасно закріпити успіхи учнів і 

попередити порушення технологічної й трудової дисципліни. Його робота й 

обов'язки в цей період в основному полягає в наступному: 

1. Вивчення виробничого процесу на підприємствах, оснащення робочих 

місць, організацію робочих місць, організацію праці робітників.  

2. Участь майстра виробничого навчання в оформленні документів для 

прийому учнів на виробничу практику на підприємство. 

 3. Визначення форм навчання, ділянок, робочих місць для учнів, 

об'єктів для виконання навчально-виробничих робіт.  

4. Складання графіка переміщення учнів на робочих місцях, ділянках, 

комплектування учнівських бригад.  

5. Розподіл учнів по бригадах кваліфікованих робітників. Закріплення 

учнів за кваліфікованими робітниками, (видаються накази по цехах на кожного 

учня).  
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6. Проведення організаційних нарад із бригадирами виробничих бригад, 

наставниками.  

7. Інструктування учнів про порядок навчання, правилах внутрішнього 

розпорядку в трудовому колективі й поводженні на підприємстві.  

8. Організація занять по вивченню учнів правил охорони праці й здачі 

відповідних заліків. Оформлення допуску учнів на підприємство.  

 

            
 

 

 

За час проходження виробничої практики майстер обов'язково впродовж 

дня проводить індивідуальне інструктування в кожному цеху окремо, якщо є в 

цьому необхідність. 

Майстер контролює завантаження учнів роботами відповідно до вимог 

навчальної програми. Бере участь в прийманні робіт, виконаних учнями.  

Майстер залучає передовиків виробництва до інструктування учнів з 

нових прийомів і способів праці, розміщення учнів по об'єктам роботи, робочим 

ділянкам. 

Майстер здійснює контроль і забезпечення режиму навчально-

виробничої діяльності учнів на виробництві. Видає учням завдання з вивчення 

сучасної техніки й технології й здійснює контроль за. виконанням завдань. 

Контролює правильність ведення щоденників, їх заповнення.  Контролює 

дотримання учнями охорони праці й виконання санітарно-гігієнічних вимог. 

Значну роль у контролі за виробничою практикою учнів приділяється 

відповідною структурою підприємства.    
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Особливості  роботи майстра в період виробничої 

(передвипускної) практики 

 

 В  період  організації  і  проведення  виробничої  та  передвипускної  

практики  учнів,  слухачів робота майстра виробничого навчання значно 

ускладнюється.  Організаційна робота майстра у цей час складається з таких 

етапів:   

•  підготовча робота з питань організації практики;   

•  контроль за ходом виробничої практики;   

•  звітність про навчально-виховну роботу.      

Методична робота майстра виробничого навчання у період проходження 

учнями виробничої (передвипускної) практики полягає у підготовці методичних 

рекомендацій з питань проведення професійно-практичної  підготовки  учнів  в  

умовах  виробництва,  методики  вивчення  учнями досвіду новаторів 

виробництва, розробки плануючої документації тощо. 

Плануючи  свою  діяльність  під  час  виробничої (передвипускної)  

практики,  майстер виробничого навчання, згідно з Положенням про організацію 

навчально-виробничого процесу у ПТНЗ, розробляє план роботи на день. Форма 

і зміст зазначеного плану залежить від кількості виробничих об’єктів,  на  яких  

одночасно  працюють  учні  навчальної  групи. Якщо  виробнича практика 

відбувається на декількох підприємствах, майстер складає план роботи на день у 

вигляді графіку  відвідування  робочих  місць  учнів  із  зазначенням  об’єкту  

відвідування,  дати,  часу,  мети відвідування  і  змісту інструктажів.  У  випадку,  

коли  виробнича  практика  учнів  відбувається  на одному підприємстві, план 

роботи на день майстра повинен, крім дати, містити інформацію про види його 

діяльності (організаційну, навчальну, виховну) та час відвідування кожного 

робочого місця.    
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Пам’ятка майстру виробничого 

навчання  з організації  і  проведення 

виробничої  (передвипускної)  

практики на  

підприємстві 

•  Майстер повинен досконало 

знати умови виробництва, у яких 

проводиться (буде проводитися) 

виробнича (передвипускної) практика 

учнів  ПТНЗ:  структуру,  організацію,  

технології,  систему матеріально-

технічного забезпечення, систему 

господарювання тощо.   

•  Майстер не повинен забувати, 

що найважливішим стимулом якісної і 

продуктивної праці учнів є  матеріальний,  

тому , у  разі  можливості,  повинен  забезпечувати  справедливу  оплату  праці 

учнів. 

  •  Одним  із  найважливіших  завдань  майстра  у  період  практики  

учнів  в  умовах сучасного  виробництва  є  забезпечення  безпечних  умов  праці  

учнів.  Жодний  випадок порушення  безпечних  умов  праці  учнів  не  повинен  

залишитися  поза  увагою  майстра,  без прийняття ним відповідних заходів.  

 •  При плануванні виробничого навчання і виробничої практики, 

майстер у першу чергу  повинен спланувати інструктування тих учнів 
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(учнівських бригад) які приступили до виконання нових видів роботи або, 

виконують складні завдання та завдання із важкими або шкідливими умовами 

праці.  

•  Навчання  за  методом  «спроб  та  помилок» - малоефективний  метод  

навчання,  тому  майстру необхідно так організувати процес навчання, щоб 

жоден учень не залишався на самоті.  

 •  Майстер завжди повинен точно знати, де у нинішній час працює 

кожен учень його учнівської групи, хто ним керує, що і як він робить, наскільки 

виконувана ним робота відповідає вимогам навчальної програми і програмі 

виробничої (передвипускної) практики.  

 •  Недостатня  зайнятість,  неробство  –  головна  причина  низького  

рівня  професійної  підготовки учнів,  порушення  ними  трудової  і  

технологічної  дисципліни.  Майстер  повинен  уважно слідкувати  та  приймати  

своєчасні  заходи  для  повного  завантаження  учнів  навчально-виробничими 

роботами.  

 •  Майстру  необхідно  суворо  слідкувати  за  правильністю  

навантаження  учнів  роботою:  не допускати використання учнів на допоміжних 

та другорядних роботах, а також на роботах, що не  відповідають  вимогам  

програм  виробничого  навчання  та  виробничої (передвипускної) практики.  

 •  Майстер повинен забезпечити, щоб всі учні групи опанували всі 

прийоми та способи роботи, працювали на всіх видах обладнання, виконали всі 

типові роботи, характерні для їх професії, спеціальності, спеціалізації та рівня 

кваліфікації.   

•  Необхідно постійно привчати учнів користуватися виробничою 

технічною , технологічною та інструктивною документацією при виконанні 

робіт.   

•  Майстру  необхідно  використовувати  всі  можливості  для  розвитку  

в  учнів  виробничої  самостійності, винахідливості, здатності вільно 

орієнтуватися і приймати раціональні рішення в умовах сучасного виробництва, 

почуття відповідальності за результати своєї праці.   

•  При організації виробничого навчання і виробничої практики у складі 

бригад кваліфікованих робітників учнів необхідно направляти до таких бригад, 

де є чому навчитися.  

 •  При  залученні  до  організації  і  проведення  виробничої  практики  

кваліфікованих робітників підприємства в якості наставників майстру необхідно 

забезпечити, щоб означені наставники чітко знали про попередньо набуті учнями 

знання і вміння та уявляли, чому учні повинні навчитися під їх керівництвом.  

 •  Поточні вказівки і зауваження учневі під час виконання ним 

виробничих завдань майстру слід робити тільки за умов, коли ці вказівки і 

зауваження правильні і доцільні у конкретній ситуації.   

•  Найкращий засіб майстра продемонструвати учням передовий прийом 

у роботі – виконати його особисто.  

 •  При  вивченні  учнями  передового  виробничого  досвіду  під  час  

спостереження  за  роботою новатора майстру необхідно пояснити учням 
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сутність цього досвіду, проінструктувати їх, на що необхідно  звернути  увагу  

або  що  запам’ятати.  Після  спостереження  необхідно  обговорити результати 

спостережень та організувати виконання бачених прийомів праці.  

 •  Під час проведення підсумкових етапів виробничої практики майстру 

слід  прагнути,  щоб  всі  учні  навчальної  групи  чітко  уявляли,  чому  вони  

навчилися,  чим опанували, наскільки просунулися в оволодінні професією.    
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2. РОЗРОБКА УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ НА ТЕМУ: 

"ВАНТАЖЕННЯ І РОЗВАНТАЖЕННЯ АВТОМАШИН ВАНТАЖЕМ" 

 

Тема програми: Самостійне виконання робіт машиністом крана  

4 розряду. 

Тема уроку: Вантаження  - розвантаження автомашини вантажем. 

Мета уроку: 

навчальна: 

 закріпити набутті знання, уміння і навички з завантаження і розвантаження 

автомашини вантажем, удосконалити  уміння і   

навички виконання операцій, організації робочогомісця  машиніста крана; 

розвиваюча: 

сприяти формуванню у учнів навичок технічногомислення, пам'яті, сприйняття, 

уяви, спостережливості та самостійності, вміння  

висловлюватися технічними термінами; 

виховна: 

виховувати у учнів відчуття відповідальності за результат колективної праці, за 

якість виконуваних робіт, пошану  до праці, до вибраної професії, 

дисциплінованість, сумлінність. 

Тип уроку: урок вдосконалення вмінь та формування навичок. 

Вид уроку: виконання  індивідуальних  робіт. 

Метод:       практичний. 

Дидактичне забезпечення:схеми стропування, картки. 

Матеріально-технічнезабезпечення: ПАТ "МК Азовсталь"  ЦРС, 

 мостовий кранQ – 20 т,вантаж,  

автомашина. 

Міжпредметні зв'язки: охорона праці, матеріалознавство, будова та   

експлуатація кранів металургійного виробництва. 

Перелік практичних завдань: підйом короба з деталями, установка короба   

                                                       у кузов машини. 

Література: 1. Богорад А.А. Мостовыекраны и ихэксплуатация.    

М.:Высш.шк., 1984. 

2.Загузин А.Т. Грузоподъемныекраны 

машиностроительныхпредприятий. – М.: Высш.шк., 1990. 

3. Лебедев  Б.А. Справочникстропальщика.  – К., 1987. 

4. Рякин А.И. Строповкагрузов. – М., 1968. 

Методична мета: методична розробка присвячена проблемі використання   

                                інформаційно-комунікаційних технологій на уроці   
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                                виробничого навчання з метою ефективного засвоєння   

                                нового матеріалу, засвоєння практичних навиків.   

Хід уроку. 

 

І. Організаційна частина . 
 - перевірка наявності учнів; 

   - огляд зовнішнього вигляду учнів, наявність спецодягу; 

   - допуск з техніки безпеки. 

 

ІІ.  Вступний інструктаж. 

      Актуалізація знань: 

    - повідомлення теми і програми уроку; 

 - повідомлення мети проведення уроку; 

    - перевірка опорних знань,умінь, навичок учнів, необхідних їм для    

      подальшої роботи: 

1. а)назвати обслуговуючий персонал крану? 

б) хто може бути кранівником? 

в) показати знакову сигналізацію; 

г) обов'язки стропальника; 

д) правила установки автомобіля під завантаження; 

е) техніка безпеки при завантаженні машини. 

  2. Видача карток для відповідей. 

3. Аналіз і доповнення відповідей учнів, підведення підсумків. 

 

ІІІ. Викладання нового матеріалу: 

       - пояснення характеру і послідовності роботи учні на уроці; 

-  відповідь майстра на запитання учнів; 

-  підведення підсумків вступного інструктажу. 

 

ІV. Поточний інструктаж. 
- видача індивідуального завдання; 

-  розподіл учнів за робочими місцями; 

-  повідомлення про критерії оцінювання виконуваних робіт; 

- перевірка правильності виконання роботи; 

      - контроль якості; 

      - перевірка виконання техніки безпеки. 

 

V. Заключний інструктаж. 

      - аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку; 

      - оцінка роботи учнів; 

      - аналіз причин помилок, засоби їх усунення; 

      - повідомлення та обґрунтовування оцінок; 

      - видача домашнього завдання. 
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ІІ. Актуалізація знань: 

1. Опитування 

а) Назвати обслуговуючий персонал крану? 

Обслуговуючий персонал крану - це кранівник, 

стропальник, слюсар з ремонту крана, електромонтер. 

б) Хто може бути кранівником? 

Особа яка досягла 18 років, закінчила спеціальний 

навчальний заклад, атестована кваліфікаційною комісією, отримала свідоцтво на 

право управління краном, пройшла медичний огляд. 

в) Показати знакову сигналізацію. 

    Додаток А. 

г) обов'язки стропальника: 

- для обв'язки, зачіпки і переміщення вантажів за допомогою кранів 

призначається стропальник, який досяг 18 років, навчений по 

спеціальній програмі, атестований і має свідоцтво на право виконання 

робіт; 

- стропальник повинен знати будову крана з яким працює; 

- вміти підбирати знімні вантажозахоплювальні пристосування, стосовно 

вантажу, визначати вагу вантажу, визначати придатність стропів і тари, 

правильно стропити вантаж і знати правила переміщення вантажу; 

- знати знакову і звукову сигналізацію, норми заповнення тари, порядок і 

габарити складування вантажів; 

- знати безпечні методи праці , знаходження рубильника, який подає 

напругу на кран; 

- знати техніку безпеки, пожежну безпеку, електробезпеку. 

д) правила установки автомобіля під завантаження. 

Завантаження і розвантаження автомобіля повинно 

виконуватися згідно технологічним картам. Автомобіль установлюють 

на майданчику, де збудована площадка (естакада) для зручності і 

нагляду за виконанням робіт. Площадки стропальників бувають 

стаціонарні, пересувні  та переносні. Під колеса авто водій установлює 

башмаки, які не дають котитися (хитатися) при укладці вантажу. Водій 

машини повинен вийти з кабіни і відійти з небезпечної зони дії крана.  
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Перед завантаженням автомобіля на дно  кузова укладають 

дерев'яні підкладки, щоб  після розстроповки легко можна було 

витягувати стропи. 

Над кабіною автомобіля вантаж переміщати заборонено. 

 

е) техніка безпеки при завантаженні машини: 

- при завантаженні автомобіля в кабіні не повинно бути людей; 

   - вантаж не можна пересувати через кабіну автомобіля; 

   - в кузові не повинно бути сміття ; 

   - вантаж повинен укладатися  не вище бортів машини; 

   - при направленні вантажу, при укладання в кузов необхідно користуватися   

      гачками і відтяжками; 

   - укладання вантажу в кузов машини здійснюють від кабіни по центру кузова; 

   - стропальник повинен бути у спецодягу, у касці і з пов'язкою на рукаві. 

 

2. Видача карток. 

Додаток Б.      

 

ІІІ. Поточний інструктаж. 

 

 

Видача індивідуального завдання. 

 

На ПАТ "МК Азовсталь" у цеху  ЦРМО практику проходять троє учнів. 

Учні отримують завдання і разом з наставниками підіймаються на кран і 

виконують завантаження автомашини коробами з деталями на час. 

Перевіряється правильність виконання прийомів роботи. 

Контроль якості винонання роботи. 

Техніка безпеки і її виконання.   
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ІV. Заключний інструктаж.  

1. Аналіз діяльності учнів в процесі уроку виробничого навчання: 

 

П.І.Б 

           учня 

 

             Питання      Картки Індивід. 

  робота 
        1 

 

      2 

   Учень 1.        г) +      д) +          № 1 +        + 

  Учень 2.        а) +      е) -          № 3 +        + 

  Учень 3.        б) +      в) -          № 2+        + - 
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2. Критерії оцінювання компетенції "Самостійне виконання робіт машиніста 

крана 4 розряду" за темою " Вантаження  - розвантаження автомашини 

вантажем". 

Критерії оцінювання 

Рівень 

учня 1 

Рівень 

учня 2 

Рівень 

учня 3 

Стропування вантажу. 6 10 10 

Підйом вантажу. 8 9 10 

Перевірка гальмів. 10 10 9 

Переміщення вантажу. 10 10 9 

Загальний бал. 8 10 10 

 

Достатній бал - 4,5,6 

Середній бал - 7,8,9 

Високий бал  - 10,11,12 
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3. При аналізі помилок було виявлено, що теоретичний матеріал потребує 

додаткового самостійного опрацювання, учням звернути увагу на виконання 

вимог правил техніки безпеки, потребують подальшого вдосконалення прийоми 

керування краном. 

 

4.  Учням повідомлені оцінки і вказані їх помилки. 

 

5. Видача домашнього завдання. 

    Правила завантаження машини, установка вантажу в кузов. 
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3. ВИСНОВКИ 

 

В результаті виконаної роботи можна зробити висновки, що 

запропоновані методичні рекомендації з підготовки і проведення уроку 

виробничого навчання на підприємстві можуть бути застосовані майстрами 

виробничого навчання ПТНЗ.  

Для виконання  індивідуальних робіт учні опрацювали теоретичний 

матеріал, виконують вимоги з техніки безпеки на підприємстві. 
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Додаток А 

 

Знакова сигналізація. 

 

 

Підняти вантаж або гак. 

 

 

Переривчастий рух рукою вгору на рівні 

пояса, долоня звернена вгору, рука зігнута в 

лікті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опустити вантаж або гак. 

 

Переривчастий рух рукою вниз перед 

грудьми, долоня звернена вниз, рука зігнута           

            в лікті. 
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Пересунити кран (міст). 

 

 

 

Рух витягнутою рукою, долоня повернута вбік 

необхідного руху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересунити візок. 

 

Рух рукою зігнутою в лікті, долоня повернута вбік 

необхідного руху візка. 
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Місце установки вантажу.  

 

 

Рука витягнута, кість руки вказує місце установки 

вантажу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Обережно (застосовується перед подачею з 

перерахованих вище сигналів або незначного 

переміщення). 

 

    Кісті рук звернені долонями одна до іншої на 

невеликій відстані. 
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Стоп (припинити підйом або пересування). 

 

     Різкий рух рукою праворуч і ліворуч на рівні 

пояса, долоня звернена вниз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрити грейфер.  

 

      Рух  попередньо витягнутих рук в сторони і 

зведення їх до торкання пальців рук на поясі. 
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Відключити кран (закінчення роботи). 

 

Схрещені руки підняті вгору. 
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Додаток Б 

Картки. 

 

Картка № 1. 

 

Розповісти правила підйому  

вантажу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Картка № 2. 

 

Розповісти правила    

переміщення вантажу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка № 3. 

 

Розповісти правила 

завантаження  

машини вантажем? 
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Відповіді на картки: 

Картка № 1. 

       Правила підйому вантажу? 

 

        Кранівник підводить стропи до 

вантажу. Стропальник чіпляє гаки 

стропів за петлі вантажу, дає команду 

і роблять натяжку - перевірка 

чіпляння гаків. 

Після команди підіймають вантаж на 

200 - 300 мм - перевірка 

стропування і справності гальмів, 

зупинка хитавиці. 

Стропальник знаходиться в 1 

м біля вантажу. Якщо не має 

порушень, після витримки 

стропальник дає команду о подальшому підйому. 

Машиністу необхідно бути особливо уважним, коли підіймають вантаж 

граничної або близькою до неї масою (маса вантажу дорівнює 

вантажопідйомності крана). Вантаж підіймають на висоту 1 м, зупиняють. 

Контролер дають "на майно" і зупиняють. Коли гальма справні або вантаж 

відповідає вантажопідйомності крана - то вантаж буде висіти. Коли гальма слабі 

- то вантаж плавно стане на землю. Стропальник знаходиться  від вантажу не 

ближче 3 м. Дає команду кранівнику для подальшого підйому та переміщенню 

вантажу. 

 

 

 

 Картка № 2 

Правила переміщення   

вантажу? 

 

Вантаж пересувається тільки 

по відзначеним доріжкам. Над людьми 

вантаж переміщати заборонено. 

Вантаж повинен бути піднятий 

на висоту не менше 0,5 м вище, 

зустрічних  при його переміщенні 

предметів. 

При пересуванні машиніст дає 

звуковий сигнал для попередження 

людей. Стропальник показує місце де 

ставити вантаж. 
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Картка № 3. 

Установка вантажу в кузов 

машини? 

 

Стропальник знаходиться на 

естакаді і чекає доки 

машиніст крана не підведе 

вантаж в кузов машини на 

висоту 200 - 300 мм від полу 

кузова. Тільки після цього 

стропальник залазе  до 

кузова, улажує підкладки, 

розвертає вантаж і дає 

команду на установку. Знімає 

гаки стропів з вантажу, 

відводить в сторону, 

придержує їх і дає команду на 

підйом.Завантаження кузова 

роблять від кабіни машини по 

центру, потім по краям, слідкує за центром ваги. 
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