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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни та результати навчання 

 

Мета навчальної дисципліни: є надання студентам ґрунтовних знань та 

закономірності розвитку з таких процесів перевезення вантажів як виванта-

ження, складування, сортування зберігання, комплектування, та навантаження 

вантажів, визначення продуктивності експлуатації транспортно-складських 

комплексів, оснащення транспортно-складських комплексів технічними засо-

бів для різних циклів вантажних перевезень, проектування транспортно-склад-

ських системи і їх окремі елементи, формування структури та раціонального 

використання парку транспортних, навантажувально-розвантажувальних та 

спеціальних складських засобів.. 

Завдання полягають у підготовці студентів до: 

- діяльності, пов’язаної з проектуванням та експлуатацією транспо-

ртно-складських комплексів,  

- оцінювання ефективності використання транспортно-складських 

комплексів, 

- набуття навичок організації роботи рухомого складу, навантажу-

вально-розвантажувальної та складської техніки, виконання складських опе-

рацій, підготовки складських, та транспортно-перевізних документів. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні поняття у сфері 

проектування, облаштування та організації ефективної роботи транспортно-

складських комплексів. 

Пререквізити: «Теорія ймовірностей i математична статистика», «Дос-

лідження операцій транспортних систем», «Логістика», «Транспортно-експе-

диторська діяльність». 

Постреквізити: «Транспортні технології», «Комерційна робота на тра-

нспорті», «Взаємодія видів транспорту», виконання кваліфікаційної роботи. 

Методи навчання: словесні (пояснення, бесіда, лекція), наочні, практи-

чні (практична робота), робота з книгою. 

Форми та методи оцінювання: усний, письмовий, практична переві-

рка, методи самоконтролю і самооцінки, захист курсового проекту, підсумко-

вий контроль. 

Компетентності та програмні результати навчання відповідно до 

освітньо-професійної програми 

Е Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність    

(ІК) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практи-

чні проблеми у транспортній галузі або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та методів відповідної 

науки і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

Загальні компе-

тентності (ЗК) 

ЗК-6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК-7 Здатність розробляти та управляти проектами. 



ЗК-11 Здатність зберігати та примножувати моральні, культу-

рні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розу-

міння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати рі-

зні види та форми рухової активності для активного відпочинку 

та ведення здорового способу життя. 

Спеціальні 

(фахові,  

предметні) 

компетентності 

(СК) 

СК-8  Здатність проектувати транспортні (транспортно-вироб-

ничі, транспортно-складські) системи і їх окремі елементи.  

СК-11 Здатність оцінювати та забезпечувати безпеку транспор-

тної діяльності. 

СК-13. Здатність оцінювати плани та пропозиції щодо органі-

зації та технології перевезень, складені іншими суб’єктами, та 

вносити необхідні зміни виходячи з техніко-експлуатаційних 

параметрів та принципів функціонування об’єктів та пристроїв 

транспортної інфраструктури, транспортних засобів (засобів 

автомобільного транспорту). 

F Програмні результати навчання 

 Програмні ре-

зультати  

навчання (РН) 

РН-2. Критично оцінювати наукові цінності і досягнення суспі-

льства у розвитку транспортних технологій.  

РН-5. Застосовувати, використовувати сучасні інформаційні і 

комунікаційні технології для розв’язання практичних завдань з 

організації перевезень та проектування транспортних техноло-

гій 

РН-7. Формулювати, модифікувати, розробляти нові ідеї з удо-

сконалення транспортних технологій.  

РН-8. Розробляти, проектувати, управляти проектами у сфері 

транспортних систем та технологій.  

РН-9. Розробляти, планувати, впроваджувати методи організації 

безпечної діяльності у сфері транспортних систем та технологій.  

РН-10. Розробляти та використовувати транспортні технології з 

врахуванням вимог до збереження навколишнього середовища.  

РН-12. Знаходити рішення щодо раціональних методів організа-

ції навантажувально-розвантажувальних робіт. Планувати гра-

фіки проведення навантажувально-розвантажувальних робіт. 

Вибирати механізми та засоби проведення навантажувально-ро-

звантажувальних робіт 

 

При вивченні дисципліни «Організація та регулювання дорожнього 

руху» студент повинен:  

знати: 

- вимоги міжнародного та національного законодавства з питань  проекту-

вання та експлуатації транспортно-складських комплексів; 

- класифікацію вантажів, для яких використовуються транспортно-склад-

ські комплекси; 



- методи та матеріали для пакування товарів: 

- особливості використання піддонів для перевезення та складування то-

варів; 

- складові транспортного-складського процесу та особливості елементів 

транспортної системи; 

- технічні властивості та особливості використання транспорту, наванта-

жувально-розвантажувальної та складської техніки в транспортно-склад-

ських комплексах. 

вміти:  

- класифікувати вантажі, та обрати для них методи та засоби пакування, 

та піддони для формування транспортних пакетів; 

- обирати транспортні засоби для доставки вантажів від постачальника на 

склад, та зі складу споживачам; 

- обґрунтовано обирати спосіб зберігання різноманітних товарів, в тому чи-

слі розміщення піддонів на стелажах; 

- обирати конструкцію, та розраховувати площу складу; 

- розраховувати площу дільниць складу, та розплановувати розміщення 

дільниць на території складу; 

- обирати технічні засоби для виконання навантажувально-розвантажува-

льних та транспортних робіт на для конкретного складу. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

 

Лекції (Л): 50 годин 

Практичні заняття (ПР): 44 годин 

Самостійна робота (СР): 86 годин 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ Тема Зміст теми 

Завдання/ 

Форми конт-

ролю 

 ІІ курс, 4 семестр 

1 Теоретичні 

основи ло-

гістики 

складу-

вання в 

Поняття складів та їх функції. Класифікація 

складів. Технологічний процес на складі. 

Вибір розміру складу та його розміщення. 

Визначення кількості складів і їх розміщення 

в складській мережі. Методи вирішення за-

вдання розміщення складських комплексів. 

Вибір системи складування товарів. 

Презентації, 

індивідуальні 

та групові за-

вдання, обго-

ворення, ситу-

аційні, про-

блемні за-

вдання 

2 Технологі-

чні опера-

ції на ок-

ремих 

Розвантаження товарів на складі. Зберігання 

товарів на складах. 

Презентації, 

індивідуальні 

та групові за-



№ Тема Зміст теми 

Завдання/ 

Форми конт-

ролю 

дільницях 

складу 

Відбір асортименту товару зі складу за замо-

вленнями споживачів Відвантаження товарів 

зі складу. 

вдання, обго-

ворення, ситу-

аційні, про-

блемні за-

вдання 

3 Проекту-

вання 

структури 

складсь-

ких примі-

щень, їх 

складу та 

розмірів 

Особливості, завдання, методи проектування 

складів. Структура складських приміщень. 

Вимоги до складських будівель і споруд. Ви-

значення розмірів загальної площі складу. 

Розрахунок розмірів вантажного майданчика 

складу. Розрахунок розмірів допоміжного 

майданчика складу (площі проходів та проїз-

дів). Розрахунок майданчика дільниці прий-

мання вантажу. 

Презентації, 

індивідуальні 

та групові за-

вдання, обго-

ворення, ситу-

аційні, про-

блемні за-

вдання 

  Розрахунок майданчика дільниці комплекту-

вання складу. Розрахунок площ експедицій-

них приміщень. Розподіл складської площі 

на окремі технологічні зони. 

Робота з кни-

гою 

  Санітарно-побутові та адміністративні при-

міщення складських комплексів. Технологі-

чне планування приміщень складського ком-

плексу. Естетичне оформлення території 

складського комплексу. Естетичне оформ-

лення складських приміщень. 

Робота з кни-

гою 

4 Технічне 

забезпе-

чення 

складсь-

кого тех-

нологіч-

ного про-

цесу 

Рух і територія  Поділ транспорту згідно з ві-

дношенням до планувальної області. Основні 

принципи розв’язання транспортної про-

блеми. Характеристики транспортного по-

току. Співвідношення інтенсивності  та 

щільності транспортного потоку 

Презентації, 

індивідуальні 

та групові за-

вдання, обго-

ворення, ситу-

аційні, про-

блемні за-

вдання 

  Навантажувачі для роботи із навалочними і 

сипучими вантажами. Розрахунок числа за-

собів механізації. Визначення оптимальної 

структури парку автомобілів для доставки 

вантажу на склад Визначення оптимальної 

структури парку автомобілів для централізо-

ваного вивезення вантажів зі складу спожи-

вачам. 

Презентації, 

індивідуальні 

та групові за-

вдання, обго-

ворення, ситу-

аційні, про-

блемні за-

вдання 



№ Тема Зміст теми 

Завдання/ 

Форми конт-

ролю 

  Формування структури парку автотранспорт-

них засобів для перевезення вантажів. Розра-

хунок оптимального числа місць відванта-

ження вантажів зі складу. 

Практична робота 8 Вибір типу та розраху-

нок числа засобів механізації забезпечення 

складського технологічного процесу. Розро-

бка маршруту руху засобів механізації на 

складі. 

Презентації, 

індивідуальні 

та групові за-

вдання, обго-

ворення, ситу-

аційні, про-

блемні за-

вдання 

5 Особливо-

сті проекту-

вання скла-

дів тарно-

штучних і 

штучних 

вантажів 

Пакетовані тарно-штучні вантажі. Засоби па-

кетування вантажів. 

Особливі вимоги до будівель тарно-штучних 

складів. Засоби навантаження-розванта-

ження вантажів на тарно-штучних складах. 

Основні параметри складів тарно-штучних 

вантажів. Комплексна механізація і автома-

тизація вантажно-розвантажувальних робіт з 

великоваговими і довгомірними вантажами. 

Автотранспорт для роботи з великоваговими 

і довгомірними вантажами. 

Презентації, 

індивідуальні 

та групові за-

вдання, обго-

ворення, ситу-

аційні, про-

блемні за-

вдання 

6 Склади мі-

неральних 

добрив і хі-

мічних за-

собів захи-

сту рослин, 

зернових 

вантажів, 

цукру і ово-

чів. 

Склади мінеральних добрив і хімічних засобів 

захисту рослин. Особливості складів міндобрив 

Євросоюзу та США. Склади зернових вантажів. 

Металеві зерносховища. 

Склади цукру, картоплі та інших овочів. 

 

Презентації, 

індивідуальні 

та групові за-

вдання, обго-

ворення, ситу-

аційні, про-

блемні за-

вдання 

7 Організація 

праці на 

складі 

Завдання, що включаються в проект органі-

зації праці на складі. Поділ праці на складі. 

Кооперація праці на складі. Організаційна 

структура управління складом. Чисельний 

склад основного персоналу складу. 

Організація робочих місць основних категорій 

працівників складського комплексу. 

Мотивація ефективної діяльності працівників 

складу. 

Презентації, 

індивідуальні 

та групові за-

вдання, обго-

ворення, ситу-

аційні, про-

блемні за-

вдання 

8 Основні за-

сади тех-

Техніка безпеки на складі. Охорона праці на 

складі.  Рекомендації щодо розробки інструкцій і 

охорони праці на складі. 

Презентації, 

індивідуальні 



№ Тема Зміст теми 

Завдання/ 

Форми конт-

ролю 

ніки без-

пеки та охо-

рони праці 

на складі 

та групові за-

вдання, обго-

ворення, ситу-

аційні, про-

блемні за-

вдання 

   Екзамен 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ  

Базові 

1. Турченюк М.О. Проектування транспортно-складських комплексів: 

навчальний посібник/М.О. Турченюк, О.Г. Кірічок, М.Д. Швець, М.Є. Кристопчук 

- Рівне.: НУВГП, 2014. - 190 с. 

2. Оліскевич М. Організація автомобільних перевезень. Частина 1. 

Вантажні перевезення  - Львів: Львівська політехніка,  2017. -  336с. 

3. Вільковський Є.К., Кельман 1.1., Бакуліч О.О. Вантажознавство: 

підручник / Є.К. Вільковський, І.І. Кельман, О.О. Бакуліч. - Видання друге, 

перероблене і доповнене. - Львів: Інтелект-Захід, 2007. - 495 с. 

Додаткові 

1. Вирабов С. А. Складское и тарное хозяйство: монография / С.А. 

Вирабов. - К.: Вища школа, 1989. - 304 с. 

2. Вільковський Є.К., Бакуліч О.О. Вантажознавство: підручник / 

Є.К. Вільковський, О.О. Бакуліч. - Львів: Інтелект-Захід, 2005. - 224 с. 

3.  Закон України «Про сертифіковані товарні склади та прості і по-

двійні складські свідоцтва» м. Київ 23 грудня 2004 року N 2286-IV  

 https://ips.ligazakon.net/document/view/t042286?an=142&ed=2004_12_23 

4.  Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні 

Наказ Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року N 363 

https://ips.ligazakon.net/document/REG2568?an=498810 

Інформаційні ресурси в мережі інтернет 

1. Державна служба статистики України / [Електронний ресурс]. - Режим дос-

тупу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

3. Законодавство України / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/ 

4. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/ 

5. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / [Електрон-

ний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

(http://www.nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php) 

6. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. - Ре-

жим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t042286?an=142&ed=2004_12_23
https://ips.ligazakon.net/document/REG2568?an=498810


Навчально-методичне забезпечення 

1. Конспект лекцій з дисципліни: «Проектування транспортно-складських 

комплексів» /Укладач Коржавін Ю.А. – Кам’янське: ІК ДВНЗ УДХТУ 2020. 

2. Методичні вказівки до виконання практичних занять з  дисципліни 

«Проектування транспортно-складських комплексів» для здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 275 «Транспортні те-

хнології» (на автомобільному транспорті) / Укл. Коржавін Ю.А. – Кам’янське, 

ІК ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 24 с. 

3. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з «Проектування 

транспортно-складських комплексів» для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за спеціальністю 275 «Транспортні технології» (на ав-

томобільному транспорті) / Укл. Коржавін Ю.А. – Кам’янське, ІК ДВНЗ 

УДХТУ, 2020. – 38 с. 

4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни 

«Проектування транспортно-складських комплексів» для здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 275 «Транспортні те-

хнології» (на автомобільному транспорті) / Укл. Коржавін Ю.А. – Кам’янське, 

ІК ДВНЗ УДХТУ, 2020 – 35 с. 

5. Методичні вказівки до виконання комплексної контрольної роботи з 

дисципліни «Проектування транспортно-складських комплексів» для здобува-

чів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 275 «Тран-

спортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл. Коржавін Ю.А. – 

Кам’янське, ІК ДВНЗ УДХТУ, 2020 – 14 с. 

 

5. ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика навчальної дисципліни представлена в додатку до силабусу. 

Витяг з додатку: 

1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна доброчесність 

здобувачів освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання 

за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового 

контролів. Політика щодо академічної доброчесності регламентується Поло-

женням про академічну доброчесність учасників освітнього процесу у Відо-

кремленому структурному підрозділі Дніпровському фаховому коледжу інже-

нерії та педагогіки Державного вищого навчального закладу «Український 

державний хіміко-технологічний університет» 

(https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/pro-akademichnu-
dobrochesnist.pdf).  
У разі порушення здобувачем освіти академічної доброчесності (списування, 

плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана по-

вторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

2. Політика щодо перескладання. Перескладання іспиту чи заліку відбува-

ється із дозволу директора коледжу за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). (https://college.udhtu.edu.ua/wp-

https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/pro-akademichnu-dobrochesnist.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/pro-akademichnu-dobrochesnist.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu.pdf


content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-
proczesu.pdf).  
3. Політика щодо оскарження оцінювання. Якщо здобувач освіти не згоден 

з оцінюванням його знань він може оскаржити виставлену викладачем оцінку 

у встановленому порядку. Порядок повторного проходження здобувачами 

освіти контрольних заходів урегульовані Положенням про організацію освіт-

нього процесу (https://college.udhtu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/polozhennya-20-pro-org.-osvit-pr.pdf)  
4. Відвідування занять. Відповідно до Положення про індивідуальний графік 

навчання студентів Відокремленого структурного підрозділу «Дніпровський 

фаховий коледж інженерії та педагогіки Державного вищого навчального за-

кладу «Український державний хіміко-технологічний університет» допуска-

ється можливість вільного відвідування здобувачами освіти лекційних занять 

та самостійного опрацювання навчального матеріалу, передбаченого програ-

мою відповідної навчальної дисципліни. Відвідування інших видів навчальних 

занять (крім консультацій) є обов'язковим для здобувачів освіти 

(https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-
organizacziyu-osvitnogo-proczesu.pdf). 

 

6. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Максимальна кількість балів протягом семестру становить 100. 

Семестровий контроль за дисципліну проводиться у формі екзамену. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Шкала оцінювання: ЄКТС 

Шкала оці-

нювання: на-

ціональна 

Оцінка 

ЄКТС 
Пояснення для заліку 

Оцінка за на-

ціональною 

чотири-баль-

ною шкалою 

90 – 100 А 

ВІДМІННО – здобувач освіти володіє 

глибокими і дієвими знаннями навчаль-

ного матеріалу, аргументовано використо-

вує їх у нестандартних ситуаціях, виявляє 

неординарні творчі здібності в навчальній 

діяльності; вільно володіє науковими тер-

мінами, уміє знаходити джерела інформа-

ції, аналізувати їх та застосовувати у 

практичній діяльності або у науково- дос-

лідній роботі; здатний за допомогою ви-

кладача   підготувати виступ для студент-

ської наукової конференції, визначити 

програму своєї пізнавальної діяльності. 

зараховано 

відмінно 

82-89 В 
ДУЖЕ ДОБРЕ – здобувач освіти володіє 

глибокими і міцними знаннями, здатний 
добре 

https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/polozhennya-20-pro-org.-osvit-pr.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/polozhennya-20-pro-org.-osvit-pr.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu.pdf


Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Шкала оцінювання: ЄКТС 

Шкала оці-

нювання: на-

ціональна 

Оцінка 

ЄКТС 
Пояснення для заліку 

Оцінка за на-

ціональною 

чотири-баль-

ною шкалою 

використовувати їх у нестандартних умо-

вах, може робити аргументовані висно-

вки, практично оцінювати окремі нові фа-

кти, явища, процеси. Вирішує творчі за-

вдання, здатен сприймати іншу позицію, 

як альтернативу, знає суміжні дисципліни, 

в навчанні користується додатковими 

джерелами інформації. Відповідь його по-

вна, логічна і обґрунтована. 

74-81 С 

ДОБРЕ – здобувач освіти володіє достат-

ньо повними знаннями, вільно застосовує 

вивчений матеріал у стандартних умовах; 

розуміє основоположні теорії і факти, ло-

гічно висвітлює причинно- наслідкові 

зв'язки між ними; вміє аналізувати, ро-

бити висновки з технічних та економічних 

розрахунків, складати прості таблиці, 

схеми. Вміє працювати самостійно, підго-

тувати реферат і захищати його поло-

ження. Відповідь його повна, логічна, але 

з деякими неточностями. 

64-73 D 

ЗАДОВІЛЬНО – здобувач освіти розуміє 

суть дисципліни, виявляє розуміння осно-

вних положень навчального матеріалу; 

може поверхово аналізувати події, ситуа-

ції, робити певні висновки, самостійно 

відтворити більшу частину матеріалу. Ві-

дповідь може бути правильна, але недо-

статньо осмислена. 

задовільно 

60-63 Е 

ЗАДОВІЛЬНО (ДОСТАТНЬО) – здобувач 

освіти має початковий рівень знань, воло-

діє необхідними уміннями та навичками 

для вирішення стандартних завдань; вияв-

ляє розуміння основних положень навча-

льного матеріалу; здатний з помилками 

дати визначення понять та категорій, що 

вивчаються; може самостійно оволодівати 

частиною навчального матеріалу, але ви-

сновки робить нелогічні, непослідовні. 

35-59 FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО – з можливістю скла-

дання іспиту: здобувач освіти мало усві-

домлює мету навчально- пізнавальної дія-

льності; слабко орієнтується в поняттях, 

визначеннях; самостійне опрацювання на-

не зараховано з 

можливістю по-

вторного скла-

дання 

незадовільно 



Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Шкала оцінювання: ЄКТС 

Шкала оці-

нювання: на-

ціональна 

Оцінка 

ЄКТС 
Пояснення для заліку 

Оцінка за на-

ціональною 

чотири-баль-

ною шкалою 

вчального матеріалу викликає значні тру-

днощі; робить спробу розповісти суть за-

даного, але відповідає лише за допомогою 

викладача на рівні "так" чи "ні"; однак 

може самостійно знайти в підручнику від-

повідь. 

0-34 F 

НЕЗАДОВІЛЬНО – з обов'язковим повто-

рним курсом: здобувач освіти не володіє 

необхідними знаннями, уміннями, навич-

ками та науковими термінами, демонструє 

низький рівень комунікативної культури. 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним ви-

вченням дисци-

пліни 

 

Оцінювання результатів навчання студентів за семестр здійснюється 

шляхом проведення поточного та підсумкового контролів. 

Максимальна кількість балів, які отримують студенти з урахуванням 

критеріїв оцінювання результату наступна. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Час конт-

ролю 
Форма контролю 

Кіль-

кість 

балів 

Макс. кіль-

кість набра-

них балів 

Рейтингові бали оцінювання протягом семестру 

Поточний 

контроль 

Лекції (14 лекцій) 

Відвідування (бесіда) - 

Конспект (бесіда) - 

 

0,5 10 

0,5 10 

Самостійна робота   

Конспект розділів тем самостійного 

опрацювання - (14 розділів) 
1 14 

Контрольні запитання –(20 підтем) 1,5  30 

Практичні роботи(17 робіт) 

Виконання роботи  

Захист роботи - 

 

0,5 9 

1 17 

ККР 10 10 

Всього (ПК)  100 

 

Рейтингові бали оцінювання курсового проекту 

Курсовий 

проект (КП) 

Якість виконання пояснювальної записки 5 5 

Якість виконання графічного  матеріалу 5 5 

Обґрунтування прийнятих рішень 10 10 

Правильність аналізу і розрахунку 20 20 



Час конт-

ролю 
Форма контролю 

Кіль-

кість 

балів 

Макс. кіль-

кість набра-

них балів 

Рейтингові бали оцінювання протягом семестру 

Якість оформлення, виконання вимог но-

рмативів, стандартів тощо 
10 10 

Захист КП 

Якість доповіді 5 5 

Ступінь володіння матеріалом  10 10 

Ступінь обґрунтування рішень 15 15 

Вміння захищати свою думку 10 10 

Відповіді на запитання 10 10 

Всього (КП)  100 

 

Рейтингові бали оцінювання екзамену 

Модуль 

№1, 2 
0,5 балів оцінювання протягом семестру 50 50 

Екзамен 

Якість та повнота відповіді на теоретичне 

питання (2 питання) 
20  40 

Якість та повнота рішення, та відповіді 

на практичне питання  
20 20 

Підсумок Екзамен (Е)  100 

 



`1 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки» 

Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

 

Циклова комісія автомобілів та транспортних технологій 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  

 

 до виконання КУРСОВОГО ПРОЕКТУ з дисципліни  

 

«ПРОЕКТУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ»  

 

на тему:  Розробка планування території, технології і організації 

виконання вантажних процесів в транспортно-складському комплексі 

 

для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр зі спеціальності 275 «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форми навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кам'янське– 2020 р 

  



`2 

Розглянуто та ухвалено на засіданні циклової комісії автомобілів та транспортних 

технологій 

протокол № ____  від  « __ »  _____  20___ року 

Голова ЦК _____________ А.П. Коваленко 

 

 

 

                       Укладач       Ю.А. Коржавін,  к.т.н., доцент 

 

 

                Рецензент     В.Б. Рудасьов,  к.т.н., доцент 

 

 

Обговорено та рекомендовано до затвердження методичною радою ВСП «Дніп-

ровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Державного вищого навчаль-

ного закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» 

 «  »_________20__  року, протокол №__ 

Голова методичної ради  ________________ С.О Стоянова 

 

Методичні вказівки  до виконання курсового проекту з дисципліни «Проек-

тування транспортно-складських комплексів» для підготовки бакалаврів зі спеці-

альності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Укладач: 

Юрій Коржавін. - Кам'янське: ВСП ДФКІП ДВНЗ УДХТУ, 2020. - 53 с. 

 

У методичних вказівках наведені: методика виконання курсового проекту, 

джерела інформації, вимоги до оформлення, змісту, обсягу проекту з дисципліни 

«Проектування транспортно-складських комплексів». 

Рекомендовано для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр спеціальності 

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) згідно навчальної про-

грами.  



`3 

ЗМІСТ 

 

АНОТАЦІЯ 5 

ВСТУП 6 

СТРУКТУРА І ОБСЯГ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 8 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАНТАЖІВ, ЇХ ДОСТАВКА 9 

1.1 Вантаж, його характеристика, вантажообіг ............................................................ 9 

1.2 Вибір рухомого складу  для виконання перевезень вантажів на склад ............. 11 

1.3. Розвантаження товарів на склад ........................................................................... 13 

2. ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДСЬКИХ   ПРИМІЩЕНЬ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ЗОН 15 

2.1. Структура складських приміщень ........................................................................ 16 

2.2. Вимоги до складських будівель і споруд ............................................................. 16 

2.3 Визначення розмірів загальної площі складу ...................................................... 17 

2.4 Вхідний контроль поставок товарів на склад ....................................................... 17 

2.5 Зберігання товарів на складах ................................................................................ 18 

2.6 Обрані гравітаційні стелажі ................................................................................... 21 

2.7 Проектування зони зберігання вантажів ............................................................... 23 

2.8 Відбір асортименту товару зі складу по замовленням споживачів ................... 25 

2.9 Відвантаження товарів зі складу ........................................................................... 26 

3 ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА 29 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗОН 29 

3.1. Структура складських приміщень ........................................................................ 29 

3.2. Вимоги до складських будівель і споруд ............................................................. 29 

3.3 Визначення розмірів загальної площі складу ...................................................... 31 

3.4 Розрахунок розмірів допоміжного майданчика складу....................................... 31 

3.5 Розрахунок майданчика дільниці приймання вантажу ....................................... 33 

3.6 Розрахунок майданчика дільниці комплектування вантажу .............................. 34 

3.7 Розрахунок площ експедиційних приміщень ....................................................... 34 

3.8 Санітарно-побутові та адміністративні приміщення складських комплексів .. 35 

3.9 Проектування складських приміщень ................................................................... 36 

4.1 Вимоги до технічного забезпечення складського технологічного процесу ..... 39 

4.2 Розрахунок потреби в засобах механізації ........................................................... 41 

5. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРИ  ВИКОНАННІ РОБІТ НА 

СКЛАДСЬКИХ КОМПЛЕКСАХ 42 

5.1 Безпечна експлуатація навантажувачів................................................................. 42 

ВИСНОВКИ 44 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 45 

7 ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 46 

8 ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 47 



`4 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49 

Додаток А. Приклад оформлення завдання 50 

Додаток Б. Вихідні дані для виконання курсового проекту 52 

 
 

 



`5 

АНОТАЦІЯ 

 

Дані методичні вказівки розроблені з метою узагальнення і закріплення знань 

і практичних навичок, отриманих студентами під час вивчення дисципліни та їх-

нього ефективного використання для вирішення прикладних завдань у подаль-

шому, при самостійній роботі. Вказівки призначені для студентів спеціальності 275 

Транспортні технології (на автомобільному транспорті). 

Мета курсового проекту – закріплення теоретичних знань по дисципліні «Про-

ектування транспортно-складських комплексів», придбання практичних навичок 

по визначенню оптимального варіанта проектуванні і в використанні транспортно-

складських комплексів. 

При виконанні курсового проекту необхідно скористатися результатами су-

часних досягнень науки і техніки в організації перевізних та складських процесів, 

механізації навантажувально-розвантажувальних робіт, керуванні складними виро-

бничими об'єктами в транспортно-складських комплексах. 

Для рішення поставлених задач студент повинний знати основи загальнонау-

кових, загально-інженерних і спеціальних дисциплін: «Вища математика», «Тран-

спортні засоби», «Спеціалізований рухомий склад», «Вантажні перевезення», «Ва-

нтажознавство», «Організація навантажувально-розвантажувальних робіт», «Логі-

стика», «Взаємодія видів транспорту». 

Курсовий проект повинен мати рішення окремих конкретних питань з ураху-

ванням передового досвіду, відображати нові форми й методи організації переве-

зень, вживання нових типів рухомого складу. 

При виконанні курсового проекту слід вирішити такі задачі: 

− вибір пакування для заданих вантажів. Формування з заданих вантажів 

транспортних пакетів; 

− вибір рухомого складу  для виконання перевезень вантажів на склад та 

зі складу; 

− розрахунок кількості транспортних засобів, які прибудуть за зміну на 

склад та зі складу, кількості постів розвантаження та завантаження, розмірів і площі 

платформи та фронту розвантаження та завантаження; 

− аналіз та вибір способу зберігання товарів, вибір та опис обраного типу 

стелажного способу зберігання; 

− розрахунок висоти стелажів, розмірів та площі зберігання  та допоміж-

ної площі; 

− проектування складських приміщень. Розробка схеми розміщення тех-

нологічних зон складського комплексу.  Проектування приміщення складу; 

− аналіз та вибір технічного забезпечення складського технологічного 

процесу. Розрахунок потреби в засобах механізації. 

− охорона праці та безпека життєдіяльності при  виконанні робіт на складських 

комплексах. 
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ВСТУП 
 

Транспортно-складські комплекси являють собою сукупність транспортних і 

перевантажувально-складських об'єктів, призначених для доставки вантажів від 

постачальників споживачам у сфері розподілу продукції виробничо-технічного 

призначення, промислових та продовольчих товарів широкого вжитку. 

Сучасний механізований або автоматизований транспортно-складський ком-

плекс (ТСК) являє собою складний технічний об'єкт, що оснащується спеціалізова-

ним підйомно-транспортним та складським обладнанням, різноманітними стелаж-

ними конструкціями висотою до 20 м і більше, автоматичними штабелерами і ма-

шинами для формування пакетів, конвеєрними системами з автоматичним адресу-

ванням вантажів, засобами робототехніки, комп'ютерними інформаційно - керую-

чими системами і т.п. 

Крім цього, ТСК як технічні об'єкти, створювані в пунктах взаємодії різноха-

рактерних виробничих і транспортних систем, схильні випадковим впливам цих 

систем, що обумовлює імовірнісний (стохастичний) характер їх функціонування 

(постійно змінюються складські запаси вантажів, розміри і склад транспортних 

партій вантажів, обсяги робіт на складах, зайнятість обладнання та працівників 

складу, то що). 

Метою ТСК як технічної системи, є перетворення вантажопотоків у логісти-

чних ланцюгах доставки вантажів. При цьому для створення ефективного перегру-

зочно-складського комплексу це перетворення вантажопотоків має здійснюватися 

складом з найменшою собівартістю переробки та зберігання вантажів, що досяга-

ється при найбільш економному витрачанні основних шести ресурсів: простір, час, 

матеріали, енергія, праця, фінанси. 

Структура складської системи проектується так, щоб вона максимально 

сприяла досягненню поставленої мети - виконання вантажопотоків з мінімальними 

витратами ресурсів. 

Склад - це спеціальне стаціонарне або рухоме приміщення, вмістилище або 

інше місце зосередження матеріальних цінностей. Він забезпечує необхідний сту-

пінь їх збереженості, як правило, обладнаний власними або обслуговується залуче-

ними засобами механізації (автоматизації) робіт. 

Складську мережу класифікують за різними ознаками. За видом виконуваних 

функцій склади поділяють на сортувально-розподільчі, транзитно-перевалочні і на-

копичувальні. Найпоширеніші сортувально-розподільчі склади, які становлять ве-

лику частку у складському товарообороті. На таких складах здійснюють приймання 

товарів від місцевих та іногородніх постачальників, а також їх сортування, компле-

ктування партій товарів відповідно до замовлень від роздрібних торгівельних під-

приємств. На сортувально-розподільчих складах, як правило, утримують поточні 

товарні запаси протягом відносно недовгого часу. Тому функція зберігання товарів 
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на цих складах не є основною. Транзитно-перевалочні склади призначені перева-

жно для перевідправлення різними видами транспорту товарів із районів виробни-

цтва до пунктів споживання. Ці склади виконують роль перевалочних пунктів. Тут 

вивантажують товари, привезені одним видом транспорту, приймають їх за масою 

та кількістю місць, сортують, навантажують на інший вид транспорту. Накопичу-

вальні склади існують для сезонного і тривалого зберігання товарів. Велике зна-

чення тут має контроль за якістю зберігання товарів. Накопичувальні склади пере-

важають в оптовій торгівлі. Поряд з основними функціями накопичення та збері-

гання товарів вони виконують допоміжні технологічні операції, пов'язані з прий-

манням і відпуском товарів оптовим покупцям: перепаковування, сортування, пе-

реробка, розфасовування. 

При проектуванні ТСК для зберігання харчових продуктів розглянемо його 

місце розташування в місті Рівне на вулиці Біла. Дана локація зручна тим, що роз-

міщуючи склад на околицях міста, маємо швидкий та зручний доступ до спожива-

чів безпосередньо в самому місті та в прилеглих районах. 
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Структура і обсяг курсового проекту 

 

Обсяг пояснювальної записки – до 30-40 сторінок формату А4 (не враховуючи 

додатків). Пояснювальна записка проекту повинна бути виконані відповідно до ви-

мог діючих ДСТУ, та стандарту коледжу СТП 1.1_2021.  

Пояснювальна записка курсового проекту повинна мати наступну структуру:  

Титульний лист (див. Додаток Б СТП 1.1_2021) 

Лист завдання  (див. Додаток А) 
ЗМІСТ 

ВСТУП 

1 Загальна характеристика вантажів, засоби його пакування 

2. Технологічні операції на окремих ділянках складу 

3.Проектування складських приміщень та технологічних зон 

4.Технічне забезпечення складського технологічного процесу 

5. Охорона праці на складі 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ. 

Для виконання курсового проекту кожний студент одержує індивідуальне за-

вдання (додаток Б). За погодженням із керівником студент може коригувати вихі-

дні дані, а саме: вид вантажу, тип тари, розміри і вагу вантажного пакету. Тематика 

курсового проекту студентів групи розглядається на засіданні предметної комісії 

автомобілів та транспортних технологій та погоджується заступником директора з 

навчальної роботи коледжу. 

Виконання курсового проекту провадиться відповідно до графіка, наведеному 

у табл. 1 Додаток В. 

Таблиця 1 – Обсяг та час виконання розділів курсового проекту 

Найменування етапу 
Обсяг, 

% 

Час вико-

нання, дн 

Пояснювальна записка (формат А4)   

Вступ 4 1 

1 Загальна характеристика вантажів, засоби його пакування 16 4 

2. Технологічні операції на окремих ділянках складу 22 6 

3.Проектування складських приміщень та технологічних зон 16 4 

4.Технічне забезпечення складського технологічного процесу 8 2 

5. Охорона праці на складі 2 0,5 

Креслення (формат А1)   

1 лист – План корпусу складу з вантажообігом 95 тис.т з поз-

наченням дільниць, розміщенням обладнання та вантажу 

16 4 

2 лист – Схемами руху вантажного, та технологічного транс-

порту. Схема розміщення вантажу на транспорті 

16 4 
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАНТАЖІВ, ЇХ ДОСТАВКА 

 

1.1 Вантаж, його характеристика, вантажообіг 

 

В цьому розділі необхідно: 

- навести характеристику вантажів, призначення, фізичні, хімічні властиво-

сті;  

-навести технологію та особливості виробництва, або отримання, та збері-

гання; 

-навести асортимент, призначення, зображення зовнішнього вигляду товару. 

-описати варіанту пакування вантажу та формування вантажних пакетів, та 

проаналізувати їх. Описати пакування товару, обумовлене завданням проекту. 

Наприклад:  

Пакети з товаром вагою 800г розміром 10х7х15см, що розміщені в  ящиках з 

гофрованого картону за обраним № 51, зовнішнім розміром416х393х303, об’ємом 

45,2 дм3 (внутрішнім розміром 403х368х295)по 16 пакетів [4]  

Ящик з вантажем брутто важить, gяб 

gяб = (nб * gб) + gпя, 

де      gб – вага пакета з вантажем 

gпя– вага порожнього ящика 

Розмір вантажного пакету завданням проекту визначено (наприклад) дов-

жина – 1200мм; ширина – 820мм; - висота – 1200мм. Його об’єм 1,188м3. Для фор-

мування такого вантажного пакету обираємо стандартний піддон. Це піддон (на-

приклад) П4 ГОСТ 9078-94. Навести фото, або ескіз піддону. 

 

Описати формування вантажного пакету та розрахувати його параме-

три. 

Наприклад:  

Для вантажу в ящиках з крафт картону зовнішнім розміром (ахвхс) 

416х393х303 мм, використовуємо піддони, що мають розміри в плані 1200 х 1000 

мм при товщині 140мм, масою брутто до 1,0 т.  

Розглянуті укладання ящиків поздовж, впоперек піддону. 

А = а+а+а, мм, 

де    А – довжина пакету ящиків (вантажного пакету); 

а - довжина ящиків. 

В=в+в, мм., 

де    А – ширина пакету ящиків (вантажного пакету) 

а - ширина ящиків 

Кожний шар вміщує … ящиків,.  

Кількість шарів ящиків у вантажному пакеті приймаємо nш= … од.  

nш= N я / nяш 

Висота транспортного пакету становить  
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Нп= nш * hя  +  hп,  

де    hя – зовнішня висота ящика 

hп – висота піддона. 

Схема укладання шести ящиків на піддон наведено на рисунку 1.1 

Маса транспортного пакету брутто при вазі порожнього піддону 15 кг, стано-

вить  

Gп = (Nя * gяб) + gп. 

Таким чином, обсяг вантажного пакету відповідає завданню, але при ураху-

ванні піддону  перевищено по висоті на 10%. Вага пакету менше завдання на  23%. 

 

 
 

Рисунок 1.1 - Схема укладання шести ящиків 416х393х303  на піддон 800х1200 

(приклад).  

Кількість шарів ящиків у вантажному пакеті приймаємо nш= 4 од. nш= N я / nяш 

Висота транспортного пакету становить  

Нп= nш * hя  +  hп,  

де    hя – зовнішня висота ящика 

hп – висота піддона. 

 

Маса транспортного пакету брутто при вазі порожнього піддону 15 кг, ста-

новить  

Gп = (Nя * gяб) + gп 

 

Таким чином, обсяг вантажного пакету відповідає завданню, але при ураху-

ванні піддону  перевищено по висоті на 10%. Вага пакету менше завдання на  23%. 
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1.2 Вибір рухомого складу  для виконання перевезень вантажів на склад 

 

Охарактеризувати вид транспортного засобу, передбаченого завданням 

для прибуття вантажу. Розрахувати та обрати вантажопід’ємність транспорт-

ного засобу. Розглянута, проаналізувати, та обрати тип та модель, транспорт-

ного засобу. Навести його технічні характеристики, розміри вантажної плат-

форми, розпланувати та розрахувати розміщення вантажних пакетів,  

Наприклад: Для автомобільного транспорту. 

Для того, щоб визначити автомобіль якої вантажності потрібен для переве-

зення даного виду вантажу при перевезень зі складу розраховуємо раціональну 

вантажність автомобіля: 

qp= Qдоб / (nоб *( γст1+ γст2)) 

де:    Qдоб- добовий обсяг перевезеного вантажу, т; 

nоб - кількість оборотів на маршруті; 

 γст1, γст2– коефіцієнт використання вантажності автомобіля у прямому і зво-

ротному напрямках руху автомобіля. 

Розрахунковий добовий вантажопотік рівний середньодобовому надхо-

дженню матеріалів на склад, помноженому на коефіцієнт нерівномірності надхо-

джень матеріалів. 

Qдоб  = Qріч* kні / Др , 

де      Др - число робочих днів. У 2020 році. 251  

Qріч - річний обсяг перевезеного вантажу; 

Др - кількість днів роботи автомобілів по виконанню перевезень. 251 в 

2020році. 

Кількість оборотів на маршруті визначається із залежності: 

nоб= Тм / tоб, 

де    Тм - час роботи автомобіля на маршруті, год; 

tоб  - середній час обороту автомобіля на маршруті, год. 

Час роботи автомобіля на маршруті розраховується за формулою: 

Тм= Тн – t0 , 

де    Тн - час перебування автомобіля в наряді, год.; 

t0- час на виконання нульового пробігу автомобіля, год., що розраховується 

за формулою:  

t0 = 2 lн / Vm , 

де     lн - відстань нульового пробігу, км; 

Vm - технічна швидкість автомобіля, км/год. 

Тм= … год. 

Час обороту розраховуємо за формулою: 

tоб= Lм / Vm , 

де    Lм- довжина маршруту, км;  
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𝑙вї- пробіг автомобіля з вантажем за їздку, км. 

Час обороту становить 

nоб= … оборотів . 

Отримавши всі складові, розраховуємо необхідну вантажності автомобіля, 

для перевезення даного виду вантажу 

 qp = … т. 

Автомобілі такої вантажності неможливо використовувати на дорогах зага-

льного користування  

Згідно отриманого значення qp, враховуючі місцеві дорожні умови, обираємо 

марку автомобіля та заносимо до табл.1.1 

Згідно отриманого значення qp, враховуючі місцеві дорожні умови, обираємо 

марку автомобіля та заносимо до табл.1.1. Вигляд автомобіля наведено на рис1.2. 

технічні параметри автомобіля наведені в таблиці 1.2 

 

Таблиця 1.1 - Характеристика транспортного засобу 

Марка 

автомобіля та тип ТЗ 

Вантажність 

автомобіля, q, т 

Габаритні розміри кузова, мм 

ширина довжина,  висота 

     

 

Таблиця 1.2 - Технічні  параметри автомобіля…….(приклад) 

Тип палива:  

Євронорма:  

Вага авто  

Вантажопідйомність:  

Максимальна вага  

Довжина  

Ширина  

Висота  

Потужність двигуна  

 

За розміром кузова і вантажопідйомністю автомобіля визначаємо порядок ро-

зстановки транспортних пакетів.  

Кількість піддонів по довжині кузова,  при укладанні по ширині піддону   

 nд = L / bп + δ, 

де    Lк – довжина робочого простору кузова, мм; 

bп -  ширина  піддона. 

δм – мінімальна відстань між піддонами. 

Кількість піддонів по ширині кузова, ширині та довжині піддону  

N = nш* nд, 
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Розташування піддонів в кузові наведено на рис.1.3 

 

Рисунок 1.2 – Автомобіль (навести креслення або фото обраної моделі) 

 

 

Рисунок 1.3 - Схема розстановки піддонів в кузові автомобіля … (Приклад). 

Загальна вага вантажу становить  

G = N * Gп  

 

1.3. Розвантаження товарів на склад 

 

Розмір дільниці для паркування і маневрування автомобілів, що прибули під 

навантаження, визначається довжиною і глибиною фронту навантаження.  

Довжина фронту розвантаження залежить від кількості та розмірів транспор-

тних засобів, які прибули на склад під розвантаження, та від часу необхідного для 

розвантаження. Кількість транспортних засобів, які прибули за зміну на склад, мо-

жна визначити поділивши середній змінний вантажообіг на середню вантажопід-

йомність автомобіля, з урахуванням коефіцієнтів використання вантажопідйомно-

сті та нерівномірності надходження вантажів на склад по формулі: 

       (2.1.) 

де     - середній вантажообіг складу за зміну, т/зміну;  

kні - коефіцієнт нерівномірності надходження товарів на склад;  

kqі - коефіцієнт використання вантажопідйомності; 

qi.  - середня вантажопідйомність автомобіля. 

Адоб 
̅̅ ̅̅ ̅̅ = авт. 

Кількість автомобілів, які одночасно знаходяться під розвантаженням, по-

винна відповідати кількості постів розвантаження, які визначаються по формулі: 

 
(2.2)

 

де      - середня продуктивність одного поста розвантаження, яка дорівнює: 

,      (2.3) 
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де       - тривалість робочої зміни, год.; 

 - середній час розвантаження автомобіля, год. 

Nп = … поста 

Таким чином приймаємо  Nп =… пости 

Загальна довжина фронту розвантаження визначається залежністю: 

L = (Nn*lавт)+(Nn -1)*ln    (2.4) 

де      Nn - необхідна кількість постів розвантаження, шт.;  

L - довжина фронту розвантаження, м;  

lавт - ширина кузова автомобіля, м;  

lп - відстань між автомобілями, встановленими перпендикулярно до рампи, 

приймаємо рівною 1,1 - 1,2 м. 

Габарити автотранспортних засобів н е повинні перевищувати по ширині 2,5 

м, тому відстань між осями для місць розвантаження не повинна бути менше 3,6 м. 

Реальні вхідні потоки автомобілів під розвантаження протягом доби можуть коли-

ватись, тому для уникнення черг необхідно підвищити продуктивність поста та збі-

льшити чисельність бригад розвантаження товарів. 

Глибина фронту розвантаження визначається довжиною автомобіля та його 

положенням відносно осі рампи розвантаження. Глибина дільниці, необхідної для 

маневрування та паркування вантажного автомобіля перпендикулярно до рампи, 

повинна на 2 м перевищувати подвійну довжину транспортного засобу (lавт) (Рису-

нок 1,4). 

Lгл = 2*lавт + 2, м. 

 
Рисунок 1.4 - Розмір дільниці для паркування і маневрування автомобілів, що 

прибули під навантаження (приклад)  

змТ

розt
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2. ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ЗОН 

 

Навести загальну інформацію, про структуру складських приміщень, 

вимоги до складських приміщень і споруд для різних видів вантажів, різних 

партій вантажів; особливості конструкції складів та розмірів їх елементів. 

Враховуючи необхідні технологічні операції визначити конкретні дільниці для 

їх виконання, визначити шлях розрахунку розмірів загальної площі складу. 

Розрахунок розмірів майданчика розвантаження вантажу наведений нижче в 

таблиці 2.1 

Таблиця 2.1 - Розрахунку розмірів дільниці розвантаження вантажу (приклад) 

 

 

Назва показника 
Одиниця 

виміру 

Формула для роз-

рахунку 

Значення 

показника 

1. Вантажообіг складу тис. т задано 160 

2. Число робочих днів у році днів задано 251 

3. Число змін в день зм./день задано 1 

4. Середнє число автомобілів під розванта-

ження в зміну 

авт./зміну по формулі 2.1 52 

5. Вантажопідйомність автомобіля т задано 25 

6. Коефіцієнт використання вантажопідйо-

мності 

 задано 0,8 

7. Коефіцієнт нерівномірності надходження 

вантажу 

 задано 1,2 

8. Тривалість зміни год. задано 8 

9. Відстань між автомобілями м задано 1,1 

10. Ширина кузова автомобіля м задано 2,45 

11. Довжина автомобіля м задано 16.6 

12. Середній час розвантаження одного ав-

томобіля 

год./авт. задано 0,7 

13. Продуктивність одного поста авт./зм. по формулі 2.3  11,5 

14. Кількість постів розвантаження од. по формулі 2.2 4,52 

15. Прийнята кількість постів розванта-

ження 

од. округлене в бі-

льшу сторону 

3 

16. Загальна довжина фронту розванта-

ження 

м по формулі 2.4 9,9 

17. Загальна глибина фронту розванта-

ження 

м (13,87*2)+2= 29,7 

18.Площа дільниці для паркування автомо-

білів 

м2 9,9*29,7=                                                                                                                                                                                                                                                                                  294,03 
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2.1. Структура складських приміщень 

 

Наприклад: 

Залежно від призначення всі приміщення складу можна об'єднати в три 

групи: 

- технологічні приміщення; 

- підсобні приміщення; 

- адміністративно-побутові приміщення. 

В таблиці 3.1 наведено перелік та характеристика приміщень складського 

комплексу. 

 

2.2. Вимоги до складських будівель і споруд 

 

Для зберігання тарно-штучних вантажів, які потребують захисту від атмос-

ферних опадів, використовують одноповерхові криті склади із зовнішнім або вну-

трішнім розміщенням під’їзних шляхів та рамп для навантаження, розвантаження 

вантажів. 

Для вантажів, які не бояться впливу атмосферного середовища, використову-

ють відкриті дільниці з відповідними засобами механізації для навантажувально-

розвантажувальних робіт. Одноповерхові криті склади з під’їзними шляхами для 

автомобілів та залізничного транспорту називають ангарами. 

Одноповерхові склади критого типу бувають одно прольотні і багато прольо-

тні з шириною між прольотами 12 м, стінки будують із залізобетонних панелей або 

цегли. Для сортування тарно-штучних вантажів, які перевозять дрібними партіями, 

проектують одноповерхові склади шириною будівлі 12,18, 24, 30 і 36 м. 

Рампи (платформи) для обслуговування залізничного транспорту будують 

прямими шириною 3 м, а для автомобілів - прямими шириною не менше 6,0 м, зу-

бчастими під кутом 30 - 45°. 

Висота вантажних платформ зі сторони під’їзду автомобіля повинна бути не 

менше 1,2 м над рівнем проїзної частини дороги. Ширина вантажних платформ 

приймається відповідно до вимог технології виконання робіт і практично прийма-

ється до12м. Вона складається із смуг для проїзду транспорту (вилкових наванта-

жувачів, штабелерів). 

Двері в складах для проїзду навантажувачів і розвантажувачів влаштовують 

в поздовжніх стінах, дверні отвір повинні перевищувати габарити навантажених 

транспортних засобів по висоті на 0,2 м, а по ширині 0,6 м. В типових проектах 

двері мають висоту 3,6 м і ширину 2,5 м. 

Згідно стандарту ДСТУ Б B.2.3-29:2011.  

Ширина для залізничної колії 3,5м 

Висота рампи вище головки рейок на 1100мм. 
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Відстань від осі рейок до вантажної платформи не менше 1750 мм 

На складах тарно-штучних вантажів використовують крани-штабелери ван-

тажопідйомністю 1,0-1,32 т, підвісні одно балкові, а для переміщення вантажів по 

території складу - вилочні навантажувачі вантажопідйомністю 1,0-1,5 т. 

Якщо в асортименті товарів, які зберігаються на складі, є такі, які потребують 

спеціального зберігання, то в складі приміщень можуть бути холодильні камери, 

ємкості тощо. 

При розробці структури приміщень слід мати на увазі, що деякі товари не 

можуть зберігатись в одному приміщенні. 

Складські комплекси, крім загально-складських приміщень, можуть вклю-

чати в себе приміщення для підготовки товарів для продажу. 

 

2.3 Визначення розмірів загальної площі складу 

 

Складські комплекси в рамках даної роботи несуть подвійне змістове наван-

таження. По-перше, поняття «площа» - це місце, територія, де виконуються ті чи 

інші складські функції підприємств тієї чи іншої галузі, а по-друге - це розмір пев-

ної території в квадратних метрах, призначеної для різних господарських цілей. 

Для виконання технологічних операції приймання вантажу, експедиції прий-

мання, зберігання, комплектування, експедиції відправлення. Складська площа фо-

рмується з окремих технологічних зон, які поділяють на: площу дільниці прий-

мання товарів; вантажну площу для зберігання вантажів у піддонах, стелажах; до-

поміжної площі під проходи та проїзди; площу дільниці комплектації; площу екс-

педицій приймання та відправлення товарів. 

В загальному вигляді розрахунок складської площі ведуть по формулі: 

Fскл= Fван+ Fдоп + Fпр + Fк + Fрм + Fпе + Fве    (2.1) 

де      Fван - вантажний майданчик під зберігання товарів, м2;  

Fдоп - допоміжна площа, зайнята проїздами та проходами, м2;  

Fпр - площа приймання та відправлення товарів, м2;  

Fк - майданчик комплектування, м2;  

Fрм - площа, зайнята побутовими та службовими приміщеннями для складсь-

ких працівників, м2;  

Fпе - площа експедиції приймання товарів, м2;  

Fве - площа експедиції відправки товарів, м2. 

 

2.4 Вхідний контроль поставок товарів на склад 

 

При проведенні операцій приймання вантажів слід звернути увагу на дотри-

мання постачальниками умов постачання згідно з договорами. Крім того, операції 

розвантаження та приймання складаються із цілого ряду заходів: розвантаження, 
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перевірки документальної і фактичної відповідності отриманих вантажів умовам, 

вказаним в договорах, документального оформлення отриманих вантажів, розмі-

щення вантажу на складі.  Контроль за виконанням замовлень передбачає контроль 

за дотриманням договірних зобов’язань перед споживачами за виконання замов-

лень в повному обсязі та асортименті. Даний контроль проводять за допомогою 

електронного документообігу, та порівнянням фактично відвантажених партій то-

вару з запланованим відповідно з замовленнями та попередніми договорами. 

Приймання товарів на складах складається з наступних операцій: 

- перевірка кількості товарів, що поступають; 

- перевірка якості товарів, що поступають; 

- оформлення приймання товарів відповідними документами; 

- прийняття товарів на облік та зберігання. 

Основними операціями являються тісно пов’язані між собою операції по пе-

ревірці кількості та якості товарів. Варто відмітити, що перевірка кількості, як пра-

вило, передує перевірці якості, так як умови роботи по прийманню такі, що кіль-

кість товару, що прибуває необхідно встановити відразу ж після його вивантаження 

і розсортування. Товари на складах зазвичай приймають завідуючі окремими скла-

дами або секціями, які являються матеріально відповідальними особами. Терміни 

приймання товарів повинні бути мінімальними. 

Терміни приймання товарів наведені в таблиці 2.2 

Наявність на складі розвиненої інформаційної системи управління техноло-

гічним процесом дозволяє здійснювати адресацію на дільниці приймання. Виван-

таження товару з автомобіля в цьому випадку починається після формування мар-

шрутного листа і присвоєння кожній позиції відповідного місця на дільниці прий-

мання. 

 

2.5 Зберігання товарів на складах 

 

На товарних складах зберігається велика номенклатура товарів різного асор-

тименту, тому оптимальне їх розміщення  по  місцях зберігання значно спрощує  

роботу складу. 

Основними умовами, яким повинна відповідати організація зберігання това-

рів на складах є: 

 забезпечення кількісного і якісного зберігання товару; 

 забезпечення відповідних умов зберігання (температура, вологість, сонячне 

світло тощо); 

збереження фізико-хімічних властивостей товару. 

Розміщення товарів необхідно проводити з урахуванням способу зберігання 

товару (Таблиця2.2). 
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При сортовому зберіганні кожний новий товар, який надійшов на склад, роз-

міщується біля товару того ж найменування і сорту. Товари різного сорту зберіга-

ються окремо. При партійному способі зберігання кожна партія товару, яка надій-

шла на склад, зберігається окремо, рух товарів по найменуваннях і сортах теж від-

бувається незалежно. Недоліком даного способу є зниження ефективності викори-

стання складського об’єму та управління складським процесом, тому що залишки 

товару одного сорту зберігаються в різних місцях.  

 

Таблиця 2.2. Терміни приймання не швидкопсувних товарів по кількості та 

якості 

 Постачання 

Іногороднє Одногороднє 

 Для цен-

тральних 

районів 

Віддалених райо-

нів, та ін. районів 

дострокового за-

возу 

На складах 

постачаль-

ника 

На складах одержувача 

Кількісна 

в тарі 

Не піз-

ніше 10 

днів пі-

сля при-

буття 

Промислових то-

варів - не пізніше 

60 днів після при-

буття Продоволь-

чих товарів - не 

пізніше 40 днів пі-

сля прибуття 

При отри-

манні по 

вазі брутто 

кожного мі-

сця і по кі-

лькості 

місць 

По кількості товарних 

одиниць і вазі нетто в 

кожному місці - не піз-

ніше 10 днів після при-

буття По кількості то-

варних одиниць (штук, 

пачок та ін.) в момент 

здавання товару 

Кількісна 

без тари 

При відк-

ритті ва-

гона, ко-

нтейнера 

та ін. 

- В момент 

отримання 

від постача-

льника 

В момент отримання 

від органу транспорту 

або в момент роз плом-

бування і розванта-

ження неопломбованих 

ТЗ і контейнерів, але не 

пізніше термінів, вста-

новлених для їх розван-

таження 

Якісна Не піз-

ніше 20 

днів пі-

сля при-

буття 

Промислових то-

варів - не пізніше 

60 днів після при-

буття Продоволь-

чих товарів - не 

пізніше 40 днів пі-

сля прибуття 

Викону-

ється у ви-

падках, пе-

редбачених 

у договорі 

Не пізніше 10 днів пі-

сля прибуття 

 

При сортовому зберіганні кожний новий товар, який надійшов на склад, роз-



`20 

міщується біля товару того ж найменування і сорту. Товари різного сорту зберіга-

ються окремо. При партійному способі зберігання кожна партія товару, яка надій-

шла на склад, зберігається окремо, рух товарів по найменуваннях і сортах теж від-

бувається незалежно. Недоліком даного способу є зниження ефективності викори-

стання складського об’єму та управління складським процесом, тому що залишки 

товару одного сорту зберігаються в різних місцях. 

Раціональне розміщення і укладка товарів на складі залежить від виду укла-

дки. 

В залежності від виду, об’єму товарних запасів, розмірів партій вантажу, спо-

собів переробки використовують в основному два способи зберігання: Стелажний, 

при якому товари можуть зберігатись в упакованому та в неупакованому виді. 

Штабельний, при якому товари зберігаються в тарі з використанням різних типів 

піддонів. Для тарних і штучних товарів зазвичай застосовують штабельний і стела-

жний способи укладання. Для зберігання товарів, тарованих в мішки, кіпи, кулі, 

ящики, бочки застосовують штабельне укладання. Формуючи штабель, забезпечу-

ють його стійкість, допустиму висоту і вільний доступ до товарів. Висота штабелю 

визначається властивостями товару і його упаковки, можливостями штабелера, гра-

ничним навантаженням на 1м2 підлоги, висотою складу. 

При стелажному способі зберігання товари на піддонах, розпаковані, а також 

товари в індивідуальній упаковці укладають на стелажі.. Стелажне зберігання то-

варів на піддонах зручно, оскільки за допомогою штабелерів, або вилкових наван-

тажувачив, піддони укладають на спеціальних пристроях, розташованих на будь-

якій доступній механізмам висоті. На нижніх місцях можна зберігати товари, відбір 

яких можна виконувати вручну, на верхніх - товари, що відвантажуються цілком 

на піддоні. 

Використовують наступні типи складських стелажів: 

Фронтальні паллетні стелажі — це популярний тип стелажів. Будь-які товари 

легко розміщаються на паллетах у кілька ярусів. Паллетні стелажі дозволяють збе-

рігати великий обсяг товарів і забезпечують швидкий і легкий доступ до кожної 

паллети. 

Стелажі подвійної глибини (системи Double Deep) представляють собою два 

спарених ряду звичайних паллетних стелажів з бічним (фронтальної) завантажен-

ням. При їх використанні істотно збільшується площа складу для зберігання то-

вару, зменшується кількість прольотів між стелажами. Для здійснення вантажно - 

розвантажувальних робіт в стелажах даного типу необхідна спеціальна вантажопі-

дйомна техніка з телескопічними вилами або пантографом 

В'їзні (глибинні, набивні) стелажі — найчастіше використовуються для скла-

дування однотипного вантажу або товарів з тривалим терміном зберігання. Наван-

тажувач заїжджає всередину стелажу, що значно економить площу приміщення. 

Гравітаційні стелажі — система зберігання, де вантажі на паллетах під силою 
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тяжіння переміщаються від зони навантаження до зони вивантаження по роликам. 

Мезоніни (поверхові, багатоярусні) — це багаторівневі стелажі зі спеціаль-

ними робочими майданчиками і сходами, які дозволяють працювати на будь-якому 

рівні. 

Консольні стелажі — використовуються для зберігання довгомірних ванта-

жів. 

Мобільні (пересувні) стелажі — це рухомі системи, які легко пересувають 

паллетні або консольні стелажі. Найкращий варіант компактного зберігання. 

Поличкові стелажі — поширений тип складського обладнання, що дозволяє 

зберігати великі обсяги товарів без використання піддонів. Зазвичай на полиці по-

міщають коробки, ящики та пачки. Обслуговується даний тип переважно вручну. 

Комбіновані стелажі — поєднання різних типів стелажів в одній системі для 

одночасного складування різних видів товарів на піддонах і полицях. 

Обґрунтовано вибрати тип стелажів для зберігання заданого вантажу 

Приклад: 

Вантаж 1 та вантаж 2 зберігають у стелажах на піддонах.  

При виборі типу стелажів враховуємо наступне: -Завдання передбачає збері-

гання товару незначної різноманітності ( тільки два види круп із значним товароо-

бігом 95000 т на рік, в транспортних пакетах на піддонах стандартного розміру). 

Для досягнення ефективності при будівництві та експлуатації складу що проекту-

ється обрано для зберігання піддонів з вантажем гравітаційні стелажі 

Надати опис конструкції, принципу роботи, обраних стелажів 

Приклад:               

 

2.6 Обрані гравітаційні стелажі 

 

Гравітаційні стелажі забезпечують ефективне і дуже щільне зберігання пале-

тованих вантажів. (Рисунки 2.1 та 2.2.) При цьому переміщення палет усередині 

конструкції стелажа відбувається автоматично за рахунок роликових напрямних.  

 
Рисунок 2.1 - Гравітаційні стелажі (приклад) 
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Рисунок 2.2 – Принцип роботи  гравітаційного стелажу (приклад). 

 

У разі гравітаційного стелажа працює за принципом «LIFO», завантаження і 

вивантаження піддонів відбуватиметься з одного боку. 

Опис конструкції. Система гравітаційних стелажів є збірно-розбірну мета-

леву конструкцію, що складається з рам і траверс палетного стелажа, а також роли-

кових напрямних, які за допомогою спеціальних кріплень встановлюються на тра-

верси, утворюючи лінії (канали) з кутом нахилу 4%. 

Роликові напрямні складаються зі звичайних автономних роликів, які є осно-

вними несучими елементами полотна і гальмують роликів, які забезпечують пос-

тійну (однакову) швидкість переміщення піддонів. В кінці каналу роликові напря-

мні мають механізм поділу палет, який відокремлює першу палету від інших для 

полегшення її вивантаження. Навантажувач піднімає ту, і розділяє механізм пере-

микається, дозволяючи наступної палеті зайняти "розвантажувальну" позицію. 

Роликове полотно складається з 3-х стандартних модулів (рис.2.3 - 2.5), які 

з'єднуються між собою і утворюють канал необхідної довжини: 

Навантажувальний модуль буває 2 типів: з роликами на всю ширину каналу 

і 3-х сегментних. У першому випадку модулі використовуються для обробки нава-

нтажувачами, у яких щогла має можливість відхиляться. А це необхідно, щоб вста-

новити піддон на похилу площину роликового полотна. 

 
Рисунок 2.3 – Модуль з трьох  

сегментів 

3-х сегментні модулі використову-

ються при обробці стелажів вилковими на-

вантажувачами. За рахунок пустого прос-

тору між роликами, навантажувач без утру-

днення зможе вийняти вила, не пошкодивши 

ролики. 
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Рисунок 2.4 – Модуль проміжний 

2.Проміжний модуль складається з цільних 

роликів довжиною 1050 мм, які встановлю-

ються з кроком 100 - 200 мм (в залежності 

від маси піддонів). Діаметр автономних ро-

ликів - 60 мм, що гальмують - 80 мм. Кіль-

кість гальмують роликів визначається з роз-

рахунку кількості паллет і їх маси. Як пра-

вило, на одну паллету доводиться один галь-

муючий ролик. 

 
Рисунок 2.5– Модуль кінцевий 

3.Розвантажувальний модуль буває 3 

типів: з роликами на всю ширину каналу 

(для навантажувача), 3-х сегментними роли-

ками (для штабелера) і з 2-х сегментними 

роликами (для вивантаження ручної гідрав-

лічної візком і тільки на 1-му ярусі).  

 

Крім цього розвантажувальний модуль оснащений розділовим механізмом. 

Тобто всі модулі можуть бути  

При роботі з полетами необхідність використання трисекційних модулів від-

сутня. 

Враховуючи такі переваги гравітаційного стелажного зберігання штучних ва-

нтажів на паллетах: щільність зменшення шляху та часу пареміщення навантажу-

вачів, можливість роботи по системі «перший прийшов- перший пішов» та інші, 

для проектовано складе обрано гравітаційні стелажі 

 

2.7 Проектування зони зберігання вантажів 

 

Перш ніж розраховувати площу зберіганні треба визначити ряд попередніх 

параметрів. 

Висота стелажів залежить від висоти вантажного пакету з піддоном, безпеч-

ного зазору над ним, товщини роликових напрямних, кута нахилу напрямних, дов-

жини напрямних, та кількості поверхів стелажу. Це обмежується технічними пара-

метрами техніки для обслуговування стелажів. 

При збільшенні кількості поверхів більше чотирьох ускладняється робота те-

хніки складу. Мінімальна відстань від полу складу до площини низу піддону в зоні 

вивантаження   hmin = 100мм (діаметр гальмівного ролику 80мм+20мм). Кут нахилу 

напрямних для вантажних пакетів 750 кг – 4о. При ширині складу 24м  ширина зони 

зберігання вантажів  не може перевищувати 10 м. 

Ври зберіганні вантажу на гравітаційних стелажах розділених на поверхи 

площинами роликів у якості вантажної комірки слід використовувати поперечний 
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тунель між стойками та роликами. Довжина такої комірки залежить від ширини 

вантажного пакету з піддоном, або ширини піддону та мінімально допустимого пе-

ревищення ширини пакету над шириною піддону , з урахування 

Розраховуємо глибину тунелів, Lт,  стелажів (яка буде шириною масиву сте-

лажів), приймаючи в ній nпт = 12 піддонів для піддонів шириною 800 мм , та відс-

тань між ними 40мм. 

Lт = (l+40 )* nпт.     (2.2)  

При такій довжині тунелю та нахилу його направляючих 3о, відстань від полу 

цеху до площини низу піддону в зоні завантаження визначаємо за формулою  

hmах  = hmin + (Lт*tg 3).      (2.3) 

Максимальну висоту піднімання вантажу при трьох рівнях зберігання визна-

чаємо за формулою 

 Нст mах = hmах + (Нп+ dгр+ hдод) * (n-1),    (2.4) 

де      n - кількість рівнів зберігання; 

Нп – висота вантажного пакету: 

dгр - діаметр гальмівного ролика; 

hдод – висота додаткового зазору по висоті в тунелі. 

Ес =  Qдоб*kн* Тзб*,     (2.5) 

де:     kн - коефіцієнт нерівномірності надходження товару на склад (1,2); 

Тзб  - середня тривалість зберігання вантажів на складі для Вантажу 1 та 2 - 

2,5 діб (по завданню); 

Qдоб - середньодобове постачання матеріалу на склад (вихідні дані). 

Вантаж 1   Ес1 = … т , 

Вантаж 2   Ес2 = … т ,  

Ес = Ес1+ Ес2. 

3. Добовий вантажообіг складу, Qдоб, т/добу: 

  Qдоб = Qріч i / Д ,     (2.6) 

де      Д - кількість днів роботи складу в році. 

Вантаж 1 Qдоб1  =… т,  

Вантаж 2 Qдоб2  =… т, 

Разом Qдоб = Qдоб1+ Qдоб2. 

3.1 Добовий вантажообіг складу в транспортних пакетах, Nдоб, од./добу 

Nп.доб = Qдоб / Gп .. 

Nдоб1= … од. 

Nдоб2=… од. 

Nдоб = Nдоб1+ Nдоб2. 

4. Коефіцієнт використання місткості складу: 

kмс = Qдоб / Ес,     (2.7) 

Вантаж 1       kмс1 =  …   

Вантаж 2        kмс2 =  … .  
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5. При визначенні необхідної робочої площі для вантажів складованих на сте-

лажах за основу розрахунку приймається обсяг робочої комірки стелажу, за яку об-

рано одну тунель стелажу що вмішує 12 вантажних пакетів ..вона має довжину  Lт 

= 10,08м та ширину по осям стійок1,4м. Визначаємо необхідну кількість комірок   

Nком= Nдоб /12. 

Вантаж 1  Nком1= … од., 

Вантаж 2   Nком2= … од., 

Разом                                       Nком= … од. 

Довжина масиву стелажів, м    

Lм = (Nком / n)*1,4, 

Площа вантажної дільниці складу, тобто площа під стелажами дорівнює: 

Fван  = Lт * Lм .                                           (2.8) 

 

2.8 Відбір асортименту товару зі складу по замовленням споживачів 

 

Описати способи і операції відбору асортименту товару зі складу по за-

мов-ленням споживачів. Виконати розрахунок майданчика дільниці компле-

ктування 

Приклад: 

Операції ручного відбору і підготовки товарів до відвантаження на склад є 

найбільш складним процесом і вимагає від завідуючого складом та комірника чіт-

кого та своєчасного їх виконання. Ці операції включають в себе відбір товару з 

місць зберігання, комплектування і упаковку, оформлення супровідних докумен-

тів, передачу тарних місць в експедицію для централізованої доставки споживачам. 

Відбір товару проводять двома способами: індивідуальним і комплексним. 

Індивідуальний відбір - це послідовне комплектування окремого замовлення. 

При цьому працівник складу обходить стелажі, виймаючи із місць зберігання необ-

хідну кількість товару даного замовлення. Товар розміщують на піддон чи контей-

нер і переміщують на дільницю комплектування. 

Комплексний відбір використовують при виконанні невеликих замовлень. 

Працівник складу послідовно виймає із місць зберігання товари для всієї партії за-

мовлень згідно зі зведеним листом відбору. 

В подальшому проводять додаткову операцію - сортування відібраних това-

рів по окремих замовленнях. Даний метод відбору дозволяє широко використову-

вати механізми, оскільки загальна кількість товарів відбирається великими парті-

ями. 

Вибір технологічної схеми робіт з комплектування відбувається за критерієм 

мінімізації витрат трудових і технічних ресурсів. В якості критерію мінімізації ви-

трат можна використати коефіцієнт числа найменувань, який характеризує, як ча-
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сто позиція даного товару зустрічається в замовленнях; його розраховують по фо-

рмулі 

       (2.9) 

де      n - число замовлень в період часу t, шт. 

L- число найменувань товарів, замовлених за період часу t; 

Мі - кількість позицій в і-му замовленні. 

Значення Кз = 1 показує, що позиція товару А зустрічається в замовленнях 

один раз. Ефект від об’єднання замовлень стає відчутним при Кз ≤ 0,7. 

 

Вибрати рухомого складу  для виконання перевезень зі складу, з ураху-

ванням заданого виду транспорту. Розрахувати кількості транспортних засо-

бів, які вибувають за зміну зі складу, кількості постів завантаження, розмірів 

і площі платформи та фронту завантаження 

Приклад для залізничних транспортних засібів 

 

2.9 Відвантаження товарів зі складу 

 

В процесі відвантаження товарів зі складу необхідно вирішити наступні за-

вдання: 

- формування і групування товарів по маршрутах відправлення; 

- контролювання якості, цілісності упаковки товарів; 

- формування маршрутів руху автомобілів; 

- своєчасне відправлення вантажів, недопущення простоїв під навантаженням; 

- контроль за поверненням оборотної тари; 

- оформлення документів. 

Роботи з відвантаження товарів можуть виконуватись персоналом складу або 

спеціалізованим підрозділом, який зайнятий обробленням упакованих і підготов-

лених до відправлення вантажів зі складу. Необхідність у створенні спеціалізова-

них підрозділів виникає при великій кількості замовлень на централізовану поста-

вку товарів зі складу. Створення експедиції з відвантаження дозволяє чітко органі-

зувати роботу з обслуговування вхідних і вихідних товарних потоків, підняти ефе-

ктивність використання транспорту, а також вирішити цілий ряд завдань торгіве-

льних підприємств, пов’язаних з доставкою товарів. 

Експедиція підприємства створюється з метою: 

-  організації і здійснення централізованої доставки товарів клієнтам; 

-  тимчасового зберігання товарів; 

-  забезпечення ритмічної роботи транспорту. 

1
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В завдання експедиції входить: концентрація, формування товарів по марш-

рутах, контроль за якістю упаковки для недопущення псування товару при транс-

портуванні, оформлення всіх видів документів. 

Працівники експедиції приймають упаковані товари зі складу по кількості 

місць згідно з документацією, при цьому перевіряють кількість місць, цілісність 

упаковки та тари. 

Прийняті зі складу товари реєструються в спеціальному журналі, або на еле-

ктронних носіях спеціальною програмою. План експедиційного складу проектують 

з урахуванням наявних складських приміщень, об’єму товарообороту, кількості ва-

нтажоотримувачів, транспортних засобів, що використовуються, тощо. 

Із експедиції на рампу товари доставляють за допомогою навантажувачів, 

транспортерів, ролів, рольгангів тощо. 

Оскільки що до  доставки вантажу зі складу завданням визначено залізнич-

ний транспорт, то для проектування складу обрано чотиривісний критий суцільно-

металевий вагон з розширеними дверними отворами модель 11 217 13 , який зобра-

жено ра рисунку 2.6. Він має такі технічні характеристики; таблиця  2.3 

 
Рисунок 2.6 - Чотиривісний критий суцільнометалевий вагон з розширеними две-

рними отворами модель 11 217 13 (приклад) 

За розміром кузова і вантажопідйомністю автомобіля визначаємо порядок 

розстановки транспортних пакетів.  

Кількість піддонів по довжині кузова,  при укладанні по довжині піддону   

nl = L / lп + δ, 

де      Lк – довжина робочого простору кузова, мм; 

lп – довжина піддону, мм 

δм – мінімальна відстань між піддонами. 

nl= …  піддонів. 

Кількість піддонів по довжині кузова, при укладанні по ширині піддону   

n2 = L / bп + δ, 

де     bп -  ширина  піддона. 

Кількість піддонів по ширині кузова,  по ширині піддону 

n3=В / (bп+40), 

де     В - ширина робочого простору кузова, мм 
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Таблиця 2.3 - Технічні характеристики вагона моделі 11 217 13 

Параметр Одиниця виміру значення 

1. Вантажопідйомність   т  

2. Маса тари вагона  т  

3. Швидкість конструкційна км / год  

4. Довжина по осям автоматичної зчіпки мм  

5. Ширина максимальна мм  

Кузов всередині   

6. Обсяг м3  

7. Довжина мм  

8. ширина мм  

9. висота мм  

10. Дверний отвір в світлі мм  

 

Кількість піддонів по ширині кузова,  по довжині піддону  

n4=В / (lп + 40). 

Відстань між піддонами та стінами кузова обрано 20 мм, а між піддонами 40 

мм. 

При використанні першого варіанту nl - n3 в кузов вміщується  

N = nl * n3. 

При використанні другого варіанту n2 – n4 в кузов вміщується  

N = nl2 * n4. 

Схема розміщення піддонів в кузові вагону приведена ра рисунку 2.7   

 
Рисунок 2.7 - Схема розміщення піддонів в кузові вагону 

 

Загальна вага вантажу становить  

Gван = N * Gп . 

Виконати проектування складських приміщень. Розробити схеми розмі-

щення технологічних зон складського комплексу.  Спроектувати приміщення 

складу 

Приклад: 

  



`29 

3 ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ЗОН 

 

3.1. Структура складських приміщень 

 

Залежно від призначення всі приміщення складу можна об'єднати в три 

групи: 

- технологічні приміщення; 

- підсобні приміщення; 

- адміністративно-побутові приміщення. 

В таблиці 3.1 наведено перелік та характеристика приміщень складського 

комплексу. 

 

3.2. Вимоги до складських будівель і споруд 

 

Для зберігання тарно-штучних вантажів, які потребують захисту від атмос-

ферних опадів, використовують одноповерхові криті склади із зовнішнім або вну-

трішнім розміщенням під’їзних шляхів та рамп для навантаження, розвантаження 

вантажів. 

Для вантажів, які не бояться впливу атмосферного середовища, використову-

ють відкриті дільниці з відповідними засобами механізації для навантажувально-

розвантажувальних робіт. Одноповерхові криті склади з під’їзними шляхами для 

автомобілів та залізничного транспорту називають ангарами. 

Одноповерхові склади критого типу бувають одно прольотні і багато прольо-

тні з шириною між прольотами 12 м, стінки будують із залізобетонних, або сенвіч 

панелей та цегли. Для сортування тарно-штучних вантажів, які перевозять дріб-

ними партіями, проектують одноповерхові склади шириною будівлі 12,18, 24, 30 і 

36 м. 

Рампи (платформи) для обслуговування залізничного транспорту будують 

прямими шириною 3 м, а для автомобілів - прямими шириною не менше 6,0 м, зу-

бчастими під кутом 30-45°. 

Висота вантажних платформ зі сторони під’їзду автомобіля повинна бути не 

менше 1,2 м над рівнем проїзної частини дороги. Ширина вантажних платформ 

приймається відповідно до вимог технології виконання робіт і практично прийма-

ється до 6 м. Вона складається із смуг для проїзду транспорту (вилкових наванта-

жувачів, штабелерів). 

Двері в складах для проїзду навантажувачів і розвантажувачів влаштовують 

в поздовжніх стінах, дверні отвір повинні перевищувати габарити навантажених 

транспортних засобів по висоті на 0,2 м, а по ширині 0,6 м. В типових проектах 

двері мають висоту 3,6 м і ширину 2,5 м. 
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 Таблиця 3.1 - Характеристика приміщень складського комплексу 

 

Назва групи 

приміщень 
Назва приміщень Призначення приміщень 

Складські 

приміщення 

Загальнотоварні склади 

Приміщення товарів по кількості та якості, 

сортування. зберігання, комплектація за 

замовленнями 

Експедиційні примі-

щення 
Приймання та відправлення вантажів 

Цех фасування Фасування товарів в транспортну упаковку 

Підсобні 

приміщення 

Матеріальний склад 
Зберігання обладнання, спецодягу, підсоб-

них матеріалів, інвентарю 

Склад тари Зберігання вільної та повернутої тари 

Закриті автомобільні 

платформи 
Розвантаження та навантаження вантажів 

Ремонтні майстерні 
Технічне обслуговування. поточний ре-

монт обладнання, тари, будинків 

Гараж підйомно-транс-

портного обладнання 
Стоянка транспортних засобів 

Акумуляторна Зарядження акумуляторних батарей 

Тепловий пункт Розміщення котельні 

Приміщення охорони Розміщення охоронної сигналізації 

Адміністра-

тивно-побу-

тові примі-

щення 

Адміністративні 

приміщення 
Розміщення адміністративного апарату 

Побутові приміщення 
Розміщення санітарно-побутового облад-

нання 

Прохідна Розміщення бюро пропусків 

Пункти харчування їдальня, буфет 

Пункт охорони здоров'я Приміщення для медичного персоналу 

 

Згідно стандарту ДСТУ Б B.2.3-29:2011.  

Ширина для залізничної колії 3,5м 

Висота рампи вище головки рейок на 1100мм. 

Відстань від осі рейок до вантажної платформи не менше 1750 мм 

На складах тарно-штучних вантажів використовують крани-штабелери ван-

тажопідйомністю 1,0-1,32 т, підвісні одно балкові, а для переміщення вантажів по 

території складу - вилочні навантажувачі вантажопідйомністю 1,0-1,5 т. 

Якщо в асортименті товарів, які зберігаються на складі, є такі, які потребують 

спеціального зберігання, то в складі приміщень можуть бути холодильні камери, 

ємкості тощо. 

При розробці структури приміщень слід мати на увазі, що деякі товари не 

можуть зберігатись в одному приміщенні. 
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Складські комплекси, крім загально-складських приміщень, можуть вклю-

чати в себе приміщення для підготовки товарів для продажу.- 

 

3.3 Визначення розмірів загальної площі складу 

 

Складські комплекси в рамках даної роботи несуть подвійне змістове наван-

таження. По-перше, поняття «площа» - це місце, територія, де виконуються ті чи 

інші складські функції підприємств тієї чи іншої галузі, а по-друге - це розмір пев-

ної території в квадратних метрах, призначеної для різних господарських цілей. 

Складська площа формується з окремих технологічних зон, які поділяють на: 

площу дільниці приймання товарів; вантажну площу для зберігання вантажів у під-

донах, стелажах; допоміжної площі під проходи та проїзди; площі дільниці компле-

ктації; площу експедицій приймання та відправлення товарів. 

В загальному вигляді розрахунок складської площі ведуть по формулі: 

Fскл= Fван+ Fдоп + Fпр + Fк + Fрм + Fпе + Fве    (3.1) 

де      Fван - вантажний майданчик під зберігання товарів, м2;  

Fдоп - допоміжна площа, зайнята проїздами та проходами, м2;  

Fпр - площа приймання та відправлення товарів, м2;  

Fк - майданчик комплектування, м2;  

Fрм - площа, зайнята побутовими та службовими приміщеннями для складсь-

ких працівників, м2;  

Fпе - площа експедиції приймання товарів, м2;  

Fве - площа експедиції відправки товарів, м2. 

 

3.4 Розрахунок розмірів допоміжного майданчика складу  

(площі  проходів та проїздів) 

 

В умовах функціонування конкретного складу величина площ проходів і про-

їздів залежить від декількох факторів, основними з яких є: 

-     ширина робочого коридору наявної техніки; 

- розмір сітки колон на складі; 

 орієнтування поздовжньої осі піддону відносно осі стелажу. 

Ширина робочого коридору залежить від параметрів наявної техніки. При ви-

користанні штабелерів мінімальні робочі проходи приймають від 1600 мм, а при 

використанні механізмів, які по своїх конструктивних особливостях при оброб-

ленні вантажів повинні стати фронтом до стелажу або штабеля, ширина робочого 

прольоту приймається 3000 мм. 

Суттєвий вплив на розмір допоміжного майданчика має сітка колон складу. 

При проектуванні складу треба так обирати сітку колон, щоб між стелажні проходи 
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не перетиналися з розташуванням колон. Колони не повинні знаходитись в проїз-

дах та між стелажних проходах, де вони створюють перешкоду руху напольного 

транспорту. Тому при розміщенні штабелів чи стелажів необхідно: 

-      не проектувати проїзди в зоні розміщення  колон; 

- витримувати мінімальну ширину проїздів. 

Одночасне виконання умов тим складніше, чим менша сітка колон. Мініма-

льна сітка колон 6×6 м. 

Поздовжня вісь піддона 800×1200 мм може бути розміщена паралельно або 

перпендикулярно до осі стелажа чи осі штабельного ряду (при використанні фрон-

тальних стелажів). 

Паралельне розміщення піддону дозволяє швидше вручну відбирати із місць 

збереження товар, оскільки глибина місця збереження відносно невелика - 800 мм. 

Відбирати вантаж із піддону, розміщеного перпендикулярно осі стелажа, склад-

ніше, оскільки глибина стелажа до 1200 мм. 

Згідно з технічними характеристиками використовуваного елекронаванта-

жувачу ширина проходу між стелажами (Ast) рівна 3 м.  

Розміри проходів і проїздів у складських приміщеннях визначають залежно 

від габаритів продукції розмінів транспортних пакетів, їх розміщенні на транспор-

тному засобі, габаритів та характеристик підйомно-транспортних засобів (Ast), а 

також розмірів вантажообігу. Якщо ширина робочого коридору машин, що працю-

ють біля стелажів, дорівнює ширині стелажного обладнання, проїздів буде дорів-

нювати вантажній площі. Ширина проїзду, см, 

A = 2B + 3C,     (3.2) 

де    В максимальна ширина транспортного засобу та його вантажу, 

С мінімальна відстань меж транспортними засобами та іншими об’єктами 

A = 2*1200+3*200=3000 мм=3м. 

В умовах функціонування конкретного складу допоміжна площа, зайнята 

проїздами та проходами залежить від декількох факторів 

• ширина робочого коридору наявної техніки; 

• розмір сітки колон на складі; 

• орієнтування поздовжньої осі піддону відносно осі стелажу 

При проектуванні складу з моноблочним розміщенням стелажів допоміжна 

площа охоплює периметр моноблоку шириною, що дорівнює ширині проїзду.  

Fдоп = (( 2*Lм + 2 * Lт)*А) +(4*(А*А)).   (3.3) 

Величина майданчика проходів і проїздів конкретизується після розробки 

плану і прийняття схеми механізації. 

Площа вантажного майданчика під зберігання товарів та допоміжна площа, 

зайнята проїздами та проходами становить 

Fван+доп = Fван + Fдоп. 
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3.5 Розрахунок майданчика дільниці приймання вантажу 

 

Майданчик дільниці приймання вантажу розраховується на основі: 

-     показників розрахункових навантажень на 1 м2 площі дільниці приймання і 

комплектування вантажу; 

- показника оборотних запасів. 

Розрахунок площі дільниці приймання вантажу ведуть по формулі: 

Fпр = (Кпр* Qдоб *Ti* Апр) / ρі,      (3.4) 

де      Кпр - коефіцієнт, який враховує площу складських проїздів, залежить від 

типу засобів механізації. Для вилкових навантажувачів, штабелерів, які пра-

цюють в закритих складах, Кпр = 1,7; 

ρі - питомі навантаження на 1 м2 корисної площі складу, т/м2. 

Питомі навантаження визначаються за залежністю: 

,                                        (3.5) 

де    h - допустима висота укладки вантажу в штабель, м; 

γ - об’ємна вага вантажу, т/м3. 

Приймають наступні нормативні значення ρі: 

0,85 - для критих складів при зберіганні тарних і штучних вантажів; 

0,40 - для складів тарно-штучних вантажів, які перевозяться дрібними парті-

ями; 

0,25 - для спеціалізованих складів промислових товарів широкого вантажу; 

kс - коефіцієнт складності по кожному виду вантажу, які надходять на склад, 

приймаємо kс = 0,85; 

Qріч i - розрахунковий добовий вантажопотік по і-тому вантажу, т; 

Ті - термін зберігання і-того вантажу, який надійшов на склад, діб; 

Апр - частка товару, яка проходить через дільницю приймання. При отриманні 

товарів великими партіями малої номенклатури частка товару, яка  потребує про-

ходження через дільницю приймання скорочується до 30 – 20% 

Зважаючи на те, що в нашому випадку використовуються криті склади для 

зберігання тарно-штучних вантажів, тому для розрахунку приймається ρ=0,85. 

Розрахунковий добовий вантажопотік рівний середньодобовому надхо-

дженню матеріалів на склад, помноженому на коефіцієнт нерівномірності надхо-

джень матеріалів. 

Терміни зберігання матеріалів на складі встановлюються в залежності від 

призначення складу, для різних вантажів та матеріалів приймають: 

Згідно індивідуального завдання приймаємо 2,5 доби для вантажа 1, та 2 доби 

для вантажа 2 

Вантаж 1 Fпр1= … м2, 

Вантаж 2 Fпр2 = … м2. 

 = hi
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Fпр = Fпр1 + Fпр2. 
 

3.6 Розрахунок майданчика дільниці комплектування вантажу 

 

Площа дільниці комплектування, може бути розрахована як доля від площі 

вантажного відділення. 

Fк = Fван*0,1,                                               (3.6) 

 

3.7 Розрахунок площ експедиційних приміщень 

 

Приймальна експедиція складу створюється для приймання вантажу від тра-

нспортної організації для тимчасового зберігання до проведення і оформлення то-

вару. Площа дільниці приймальної експедиції складається із площі для збереження 

товару, площі проходів та проїздів, площі секції для збереження конфліктних пар-

тій товару. 

Конфліктною партією товару вважають таку, коли фактична кількість товару, 

яка надійшла на склад, не відповідає умовам договору на поставку. 

Площа секцій для збереження конфліктних партій товару розраховується, ви-

ходячи з можливостей збереження 15% об’єму добового надходження товару. Мі-

німальна площа секції для збереження конфліктних партій повинна забезпечити 

можливість зберігання товарів у об’ємі одного транспортного засобу (вагон, авто-

мобіль). 

Розмір площі дільниці приймальної експедиції залежить від потужності 

складського комплексу і приймається 80-85% від площі експедиції відправлення: 

 Fпе = Fве * (0,8 - 0,85)     (3.7) 

Площа експедиції відправлення товару. 

Експедиція відправлення товару створюється з метою по маршрутного ком-

плектування партій товару, що відвантажуються. Згідно з принципом безперервно-

сті технологічного процесу цілі укомплектовані полети не завозять в експедицію 

відправлення, а безпосередньо відвантажують із місць зберігання товару. 

В першому наближенні площа експедиції відправлення може бути визначена 

за формулою: 

Fве = (Qдоб * kн* tкм) / (Дв*hу*kе.р.*Р)                           (3.8) 

де     Р - навантаження на 1 м2 на експедиціях, т/м2 (Р = 1,2); 

t- термін збереження вантажів на ділянці приймання і комплектації, діб (t = 

2,5 доби); 

hу - висота укладання продукції на ділянках, м (hу = 1,1 м); 

kн - коефіцієнт, що враховує нерівномірність надходження вантажів на склад; 

Дв  - кількість днів відправлення продукції зі складу ; 

Дв = 0,9∙Д, днів, 
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Дв  - кількість робочих днів в календарному році ; 

kе.в. - коефіцієнт використання площі експедиції відправлення (kе.в.= 0,40-

0,49); 

kе.пр. - коефіцієнт використання площі приймальної ділянки (експедиція прий-

мання), kе.пр.= 0,3-0,4. 

Fве  1 = … м2 

Fве  2 = … м2 

Разом    Fве = …  м2 

Тоді   Fпе = … м2 

 

Розрахувати штат працівників складського комплексу та площу саніта-

рно-побутових та адміністративних приміщень складського комплексу 

Приклад: 

 

3.8 Санітарно-побутові та адміністративні приміщення складських 

комплексів 

 

До санітарно-побутових приміщень складських комплексів відносяться кім-

нати відпочинку, приміщення для медичного обслуговування, їдальня, туалетні кі-

мнати та ряд інших приміщень. В складському комплексі необхідно передбачити 

гардеробні приміщення для зберігання вуличного одягу та взуття. Ці приміщення 

обладнують індивідуальними шафами та лавами, крім того, передбачають примі-

щення для душових, вмивальників, туалетів. 

В залежності від кількості працівників складського комплексу організовують 

їдальні, буфети та кімнати для приймання їжі. 

Якщо кількість працівників складу більше 30 осіб, передбачають приміщення 

для медичного обслуговування, площа якого не повинна бути меншою 12 м2. 

Площу адміністративних приміщень розраховують в залежності від кількості 

працюючих, але не менше 5 м2 на одного службовця при штаті 3-5 працівників і 

3,25 м2 - при штаті більше 5 працівників. 

 
Fр.м. = Sмо+(m*Sm) ,

       (3.9)
 

де      Sмо  - площа приміщення для медичного обслуговування, м2; 

m - число службовців при штаті; 

Sm - площа, яка розрахована на одного працівника, що залежить від чисель-

ності штату працюючих, м2. 

При штаті до трьох людей площа робочих місць приймається 5,0 м2/люд., 

від трьох до п'яти – 4,0 м2/люд., при штаті більше п'яти - по 3,25 м2/люд. 

Кількість працівників складу (вантажники, водії підйомно-транспортних ме-

ханізмів, комірники): 

m = (Нгод* Nп зм *К1* К2) / Тзм    (3.10)
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де     Нгод – норма часу на один умовний піддон або 1 тонну перероблюваного ван-

тажу для конкретного виду робіт, що виконується одним робітником, люд./год; 

Nп зм – обсяг перероблюваних вантажів за зміну на кожній операції техноло-

гічного процесу, вантажних пакетів. 

 Nп зм = ((Qдоб *г)/ Тдоб)*Тзм ,     (3.11)
 

Тзм –тривалість зміни, Тзм=8год. 

Тдоб –тривалість роботи за добу, Тдоб = 8год  

r – кількість операцій на складі з вантажем,  r = 5. 

К1 – коефіцієнт неврахованих робіт і додаткових операцій з вантажами 

(К1=1,1); 

К2 - коефіцієнт, що враховує співробітників у відпустці або на лікарняному 

(К2 = 1,14). 

Таким чином сумарна площа складу становить 

Fскл= … м2 

Визначення габаритів складу виконується за умов заданої загальної площі, 

тобто: 

Fскл= Lскл  * Bскл     (3.12)
 

де      Lскл - довжина складу, м; 

Bскл - ширина складу, м. 

Fскл - площа складу, м2 .  

Орієнтовна довжина складу може бути визначена: 

Ширина складу приймається 12, 18, 24, 36. Для багатопрольотного склада 

ширина прольоту по кратності дорівнює 6 м. 

Для проектованого складу, враховуючи ширина масиву гравітаційних стела-

жів 

 

3.9 Проектування складських приміщень 

 

Розрахована площа дільниць наведена в таблиці 3.2 

При ширині зони зберігання(Lт = 10,08), ширині проїздів допоміжної зони 

площі (А=3м),  при ширині складу 24 м ширина технологічних зон складе 

Вт.з. = Bскл - А - Lт-А. 

Площу складу, в подальшому розрахунку використовуємо ширину 24м. 

Lскл  = Fскл / Bскл . 

Довжина складу має бути більше або дорівнювати довжині фронту наванта-

жувально-розвантажувальних робіт Lскл  ≥ La  і кратна 6,0 м. По типових проектах 

довжина складської будівлі складає 24, 36, 72, 144, 216 або 288 м. 
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Таблиці 3.2 - Розрахована площа дільниць 

Дільниця Площа дільниці, м2 
У % до загальної площі 

складу 

1. Вантажна площа, Fван   

2. Допоміжна площа, Fдоп   

3. Вантажна та допоміжна площа    

4. Ділянка приймання, Fпр   

5. Дільниця комплектування, Fк   

6. Площа робочих місць, Fрм   

7. Приймальна експедиція, Fпе   

8. Відправна експедиція, Fве   

Загальна площа складу  100 

Враховуючи довжину  масиву стелажів, їх об’їзду навантажувачами та заліз-

ничної платформи обираємо довжину складу 42 м. 

Площа складу за уточненими значеннями: 

 Fскл= Lопт  * Bскл. 

Створення умов потокової організації технологічного процесу передбачає 

зведення до мінімуму внутрішньоскладських перегородок. З урахуванням цієї ви-

моги в складських будівлях повинне бути якомога менше капітальних перегородок, 

щоб в міру необхідності можна було б без додаткових витрат здійснити переплану-

вання складу. 

Розраховані та прийняті параметри складу, необхідні для проектування те-

риторії складу наведені в таблицях 3.1 – 3.4. 

Таблиця 3.3 - Розраховані та прийняті параметри складу (приклад) 

Параметри  Значення Примітки 

1 Ширина складських проїздів, м 3  

3 Розміри комірок стелажів, м 1,35х1,5х10,8  

4. Кількість комірок стелажів дільниці зберігання 77  

5. Тип стелажів Гравітаційні  

6. Розміри масиву м 8,4х35,93  

Для складу шириною 24 м раціонально використати поздовжню схему роз-

ташування масиву стелажів та проїзді.  

В даному пункті курсової роботи необхідно розробити план розміщення 

приміщень та технологічних зон складу згідно з проведеними вище розрахунками. 

Фактична площа по стандартним розмірам 

Fскл= … м2. 

Експлікація технологічних зон складського комплексу наведена в таблиці3.2 

Схема розміщення технологічних зон складського комплексу наведена на ри-

сунку 3.1. 
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Таблиця 3.4. Експлікація технологічних зон складського комплексу 

Назва приміщення Розрахункова 

площа, м2 

Площа та розміри при-

міщень (наявна), м2 

1.Рампа розвантаження   

2.Рампа навантаження   

3. Дільниця приймання вантажу   

4.Експедиція приймання товару   

5.Основна дільниця для зберігання 

товарів разом з допоміжною площею  
  

6. Дільниця  комплектації товару   

7.Експедиція відвантаження товару   

8.Приміщення завідуючого складом   

9.Побутові приміщення   

10.Дільниця заряджання та збері-

гання навантажувачів 

  

11. Разом                      (з рампами) 

 
Рисунок3.1 Схема розміщення технологічних зон складського комплексу 
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Проаналізувати та вибрати технічне забезпечення складського технологі-

чного процесу. Розрахувати потреби в засобах механізації. 

Приклад: 

 

4. ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАСЬКОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРО-

ЦЕСУ 

4.1 Вимоги до технічного забезпечення складського технологічного про-

цесу 

 

Основним видом техніки, яка використовується на складах для розванта-

ження, навантаження та переміщення товарів до місць зберігання, є електронаван-

тажувачі та електроштабелери. 

Електронавантажувачі - машини напільного безрейкового транспорту, які 

приводяться в рух електродвигуном від акумуляторних батарей. Електронаванта-

жувачі призначені для механізації навантажувально-розвантажувальних робіт, 

штабелювання і транспортування на невеликі відстані тарно-штучних вантажів по 

складській території з твердим рівним покриттям підлоги. 

Електронавантажувачі - це машини, центр ваги вантажу в яких знаходиться 

поза опорним контуром коліс. 

Характерною ознакою фронтальних універсальних електронавантажувачів 

загального призначення є постійне переднє розміщення вантажопідйомника з кон-

сольно встановленим на каретці робочим органом. Основним захватом вантажу є 

вилковий, при підніманні і транспортуванні вантаж знаходиться за межами колій-

ної бази. 

В електроштабелерах, на відміну від електронавантажувачів, центр ваги ван-

тажу знаходиться в середині опорного контуру або максимально до нього набли-

жений. Це забезпечує електроштабелерам достатню стійкість і дозволяє працювати 

без противаги. 

В передній частині електроштабелерів змонтована вантажопідйомна мачта з 

гідравлічним підйомом вилкової каретки, яка може переміщуватись в горизонталь-

ному напрямку. Наявність у електроштабелерів висувного вантажопідйомника або 

вил дозволяє збільшити колісну базу та створити компактні та маневрені машини 

невеликої маси. 

Вибираючи навантажувач, в першу чергу, варто звернути увагу на його тех-

нічні характеристики. Найбільш важливі з них: вантажопідйомність, висота під-

йому вантажу, потужність, трансмісія, центр ваги вантажу, тип шин і тип двигуна. 

Розглянемо більш детально деякі з них   

Вантажність. Під вантажністю транспортного засобу розуміють масу вантажу, 

на перевезення якого розрахований даний транспортний засіб. 

За вантажністю навантажувачі бувають: 
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-     малої вантажності - 1-4 тони; 

- середньої - 4-16 тон; 

-  великої - 16 тон.  

Висота підйому вантажу. Висота штабелювання навантажувача безпосере-

дньо залежить від типу встановленої на ньому щогли: 

1). Двосекційна щогла. Стандартний навантажувач, обладнаний двосек-

ційною щоглою, може піднімати вантажі на третій ярус стелажів. Висота здійс-

нення операцій до 3 м. 

2). Двосекційна щогла з вільним ходом. Вилковий навантажувач з двосек-

ційною щоглою з вільним ходом може бути використаний для роботи в обмежених 

умовах, наприклад, у вантажних контейнерах або залізничних вагонах, висота під-

йому вантажу - до 5 м. 

3). Трисекційна щогла. Навантажувач, оснащений трьохсекційною щог-

лою, може піднімати вантаж на висоту 7 м. 

Для навантаження - розвантаження вантажів на складі під час їх приймання і 

відвантаження на транспортні засоби, а також ж переміщення вантажів на території 

складського комплексу і їх складування було обрано сучасного вилкового електро-

навантажувача STILL RX 50-15. 

Механізм зображений на Рисунку 4.1 та 4.2, а дані технічної характеристики 

наведені в таблиці 4.1., геометричні параметри - в таблиці 4.2 

 

Таблиця 4.1. Технічна характеристика вилкового електронавантажувача ... .  

 

Характеристика Одиниці виміру Значення 

Номінальна вантажопід’ємність кг  

Центр ваги мм  

Щогла секцій  

висота підйому макс. мм  

висота  мін. мм  

нахил щогли вперед / назад град  

довжина вил мм  

радіус розвороту мм  

тяговий двигун кВт  

двигун підйому кВт  

Батарея В / Ач  

Зарядний пристрій В / Ач  
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Рисунок4.1 - Зовнішній вигляд вилкового електронавантажувача … .     
 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Геометричні параметри навантажувача … .(бажано) 

 

Таблиця 4.2. Геометричні параметри вилкового електронавантажувача … .(приклад) 

Параметр На кре-

сленні 

Одиниці 

виміру 

Значення 

Ширина колії, передня b10 mm  

Ширина колії, задня b11 mm  

Нахил підйомника щогли/вилки вперед/назад  a / b град  

Висота, щогла опущена h1 mm  

підйом h2 mm  

Висота верхнього кожуха (кабіни) h6 mm  

Висота сидіння  h7 mm  

Висота зчеплення h10 mm  

Загальна довжина l1 mm  

Довжина до грані вил l2 mm  

Загальна ширина b2 mm  

 

4.2 Розрахунок потреби в засобах механізації 

 

Для обробки вантажів всередині складу розрахуємо потрібну кількість нава-

нтажувально-розвантажувальних механізмів:  

Nнр = (Qдоб*kн) / (Пгод*Т*kвн)    (4.1) 

де     Пгод  - годинна продуктивність навантажувально-розвантажувального механі-

зму, т/год.; 

Розрахунок годинної продуктивності навантажувача виконується за форму-

лою: 

Пгод = G*kв.в*Z       (4.2) 

де   G -вантажопідйомність навантажувально-розвантажувального механізму, т; 
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kв.в -коефіцієнт використання вантажопідйомності навантажувально-розван-

тажувального механізму, kв.в = 0,75;- кількість робочих циклів навантажувально-

розвантажувального механізму протягом години. 

Z - кількість робочих. 

Кількість робочих циклів навантажувально-розвантажувального механізму 

протягом години визначається за формулою:  

Z= Тгод /Тц      (4.3) 

де     Тгод - тривалість години (60 хв.);  

Тц - тривалість одного робочого циклу роботи навантажувача 

(Тц = 4-5 хв.). 

Пгод = … год. 

kвн  - коефіцієнт використання навантажувального механізму в часі, kвн=0,8. 

Т - тривалість роботи складу протягом доби, год., Т= 8 год. 

Nнр = … навантажувачив 

 

Навести вимоги з охорона праці та безпека життєдіяльності при вико-

нанні робіт на складських комплексах. 

Приклад:  

 

5. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРИ  ВИКОНАННІ РОБІТ НА СКЛАД-

СЬКИХ КОМПЛЕКСАХ 

 

5.1 Безпечна експлуатація навантажувачів 

 

Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів встановлюють ви-

моги до будови, виготовлення, реконструкції, модернізації, ремонту та експлуатації 

навантажувачів. 

Дія цих Правил поширюється на: 

- вилкові навантажувачі з противагою (автонавантажувачі та електронавантажувачі); 

- навантажувачі з висувними вантажопідіймачем або вилами; 

- навантажувачі з вилами, розташованими між виносними опорами (лонжеронами); 

- навантажувачі з платформою; 

- навантажувачі з робочим місцем водія, що піднімається; 

- навантажувачі з бічним узяттям вантажу (однобічні, двобічні, фронтально-бічні 

тощо); 

- штабелеукладачі: 

- самохідні (з робочим місцем водія або керовані з підлоги); 

Навантажувачі, їх складові частини, пристрої безпеки мають відповідати ви-

могам цих Правил і НД: 
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1) Кліматичне виконання навантажувачів має встановлюватися відповідно до 

вимог НД. 

2) Навантажувачі, призначені для експлуатації в сейсмічних районах (понад 

6 балів), виготовляються у сейсмічному виконанні відповідно до вимог НД. 

3) Навантажувачі, призначені для роботи у вибухонебезпечних і пожежоне-

безпечних зонах, мають відповідати вимогам "Правил будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок", затверджених наказом Міністерства 

праці та соціальної політики України від 21.06.2001 N 272 (далі - НПАОП 40.1-1.32-

01), і чинним НД. 

Навантажувачі, призначені для роботи у вибухонебезпечних і пожежонебез-

печних зонах, повинні мати відповідне маркування. 

4) Швидкість руху горизонтальною поверхнею навантажувачів, керованих 

водієм, що стоїть, з номінальним вантажем має бути не більше 16 км/год. 

5) Авто- і електронавантажувачі мають бути оснащені пристроями для їх бу-

ксирування (гак, петля тощо). Якщо авто- і електронавантажувач передбачено ви-

користовувати як тягач, то конструкція тягово-зчіпного пристрою має унеможлив-

лювати мимовільне роз'єднання. 

6) Навантажувачі повинні мати позначені місця стропування для їх наванта-

ження (розвантаження) на транспортні засоби в разі транспортування. 

7) Колеса навантажувачів, що виступають за зовнішній контур шасі, мають 

бути захищені, щоб звести до мінімуму ризик отримання водієм, який перебуває в 

нормальному робочому положенні, травми від предметів, що вилітають з-під коліс. 

8) Автонавантажувачі вантажопідіймальністю понад 3000 кг можуть бути об-

ладнані за замовленням споживача пристроями для полегшення запуску двигуна за 

низьких температур. 

9) На автонавантажувачі має бути передбачене місце для установлення вог-

негасника. 

10) На навантажувачах на видному для водія місці мають бути прикріплені 

таблички з діаграмами: зміни вантажопідіймальності залежно від положення 

центра ваги вантажу; зміни вантажопідіймальності залежно від висоти підіймання 

вантажу (3300 мм і більше). 

Забороняється використовувати всередині критих вагонів та автомобілів на-

вантажувачі, габаритна висота яких в транспортному положенні не забезпечує за-

зору рівного 100 мм від верхньої кромки дверного отвору транспортного засобу. 

Забороняється відкривати і закривати двері критих вагонів за допомогою на-

вантажувачів та інших неспеціальних механізмів і пристосувань. 

Вагони, які стоять під навантаженням (вивантаженням), повинні бути загаль-

мовані башмаками. 

При відкритті дверей вагона, контейнера працівники не повинні перебувати 

в небезпечній зоні можливого обвалення вантажу.  
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Скласти висновки з наведенням основних параметрів виконаного проекту. 

 

ВИСНОВКИ 

 

В проекті наведені основні характеристики вантажів 1 та 2 в ящиком розмі-

ром  … 4 мм, обрано двонастильний піддон ДСТУ  33757-2016 розміром … для 

перевезення та визначені схеми розміщення ящиків на піддоні. Для перевезення 

обраний … який вміщує … піддони, та автомобіль … в який вміщується … 20 під-

донів з вантажами 1 та 2   …8т. 

Визначено, що на склад прибуває за зміну … транспортних засобів. Одноча-

сно розвантаженням відбувається на …  постах. Оптимальною для даного транспо-

ртного засобу можна вважати бокову схему постановки для виконання вантажних 

робіт, необхідна довжина навантажувально-розвантажувального фронту в цьому 

випадку L=33,25м. Розраховані інші технічні характеристики функціонування тра-

нспортно-складського комплексу. 

Для складування даного вантажу доцільно використати закритий універсаль-

ний багатономенклатурний одноповерховий склад з частковою механізацією. За 

терміном зберігання вантажу склад відноситься до складів короткострокового збе-

рігання (сортувально-розподільний склад). Визначено параметри стелажної сис-

теми зберігання вантажів. Для транспортування вантажу на території складу та 

штабелювання обраний …. 

Основні розміри запроектованого складу наступні,м2: Вантажна та допо-

міжна площа …; Ділянка приймання …; Ділянка комплектування …; Приймальна 

експедиція …; Відправна експедиція … , Загальна площа складу … м2. 

Обраний спосіб паркування автомобілів на майданчику відвантаження 

складу – тупиковий, схема розстановки автомобілів – прямокутна. Рух по території 

ТСК організований по колу.  

Наведені основні правила безпечної експлуатація навантажувачів. 
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Вимоги до оформлення курсового проекту 

 

Пояснювальна записка до курсового проекту оформляється з використанням 

рекомендованої структури і вимог до технічного оформлення, згідно стандарту ко-

леджу СТП 1.1:2021 [12]. Обсяг курсового проекту складає 25…30 сторінок руко-

писного тексту, у тому числі: вступ – 1…2 сторінки, основна частина – 20…25 сто-

рінок, висновок – 1…3 сторінки, перелік посилань – 10…15 джерел. 

Курсовий проект виконується на папері стандартного формату А4 (270х297 

мм), додержуючись таких розмірів полів: верхнє і нижнє – не менше 20 мм, ліве не 

меньше 25 мм, праве – не менше 10 мм. Усі сторінки повинні бути пронумеровані. 

При підготовці рукопису засобами текстового редактора Word рекомендується до-

тримуватись вимог: шрифт – Times New Roman Cyr, розмір 14, міжрядковий інтер-

вал – 1,5; відступ – 1,25 см; вирівнювання тексту – за шириною. 

По ходу викладу матеріалу в тексті виділяються всі заголовки згідно зі зміс-

том роботи. Скорочення в тексті не допускаються, крім загальноприйнятих, які зви-

чайно при першому вживанні супроводжуються розшифровкою, наприклад, орга-

нізація дорожнього руху (ОДР). 

Важливі, довгі та нумеровані формули розташовують окремим рядком. По-

рядкові номери формул позначають арабськими цифрами у круглих дужках з пра-

вого краю тексту, наприклад: 

                                       (2.2) 

Експлікацію (розшифрування літерних позначень величин формули) обов’яз-

ково рекомендується подавати в підбір, нижче формули. При посиланнях на будь-

яку формулу її номер подають у тій же графічній формі, що і після формули: 

...у формулі (5.2); 

...з рівнянь (7.4) випливає ... 

Цифровий матеріал зручно оформляти у вигляді таблиць: 

 
Якщо у тексті одна таблиця, то буде без номера. Тематичний заголовок пови-

нен відбивати основне призначення таблиці, її суть та тенденцію. Якщо таблиця 
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цілком складає зміст розділу, тематичний заголовок не потрібен. Порядок розташу-

вання елементів заголовка граф: словесне визначення, літерне позначення, позна-

чення одиниці, вказівка про обмеження (від, до, не більш, не менш). У багатоярус-

ній головці насамперед повідомляється про розташовані у графах дані, указуються 

об'єкти, які ними характеризуються. 

Ілюстрації виконуються у вигляді креслень, ескізів, схем, графіків, діаграм, 

фотографій і т.п. Усі ілюстрації умовно називаються рисунками. Рисунки нумеру-

ються в межах кожного розділу двома цифрами, поділеними крапкою – номером 

частини і порядковим номером рисунка. Повний підпис до ілюстрації включає еле-

менти: умовне скорочення назви ілюстрації для посилань; порядковий номер ілюс-

трації; власне підпис; експлікація (пояснення деталей ілюстрації); розшифрування 

умовних позначень та інші тексти типу приміток. 

Усі схеми, таблиці, діаграми та інші ілюстративні матеріали повинні мати на-

зву і відповідний номер, на кожну ілюстрацію необхідне відповідне посилання в 

тексті. Ілюстративний матеріал у залежності від його важливості включається в ос-

новний текст курсового проекту чи виноситься в додаток, де йому привласнюється 

порядковий номер і на нього дається посилання в тексті. 

У списку літератури дається перелік тільки використаних у роботі джерел. 

По кожному джерелу вказується прізвище і ініціали автора, назва курсового прое-

кту, місце видання, найменування видавництва, рік видання, обсяг джерела (для 

приклада дивися приведений у даних методичних указівках список літератури, що 

рекомендується). На кожну цитату, думку, ідею, положення, матеріали (таблиці, 

схеми та ін.), запозичені з таких джерел повинні бути дані посилання в тексті. При 

цьому посилання позначаються в такий спосіб [6, с. 27]. Це значить, що студент 

посилається на сторінку 27 джерела, що у списку використаної літератури знахо-

диться під номером 6. 

 

7 ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ  

 

Подаються критерії оцінювання у вигляді переліку припущених недоліків, 

що знижують оцінку якості виконання курсового проекту. 

Вимоги, виконання яких, забезпечує максимальну оцінку: 

- об’єктивне висвітлення стану питання з творчим використанням сучасних 

джерел інформації; 

- оригінальність технічних, технологічних, організаційних та управлінських 

рішень; 

 - практичне значення результатів; 

 - обґрунтування рішень та пропозицій відповідними розрахунками; 

 - повнота структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова схема, рі-

шення, оцінка рішення); 
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 - всебічність оцінки впливу результатів (надійність системи, безпека, еколо-

гія, ресурсозбереження тощо); 

 - органічний зв’язок пояснювальної записки з графічною частиною; 

 - наявність посилань на джерела інформації; 

 - відсутність дублювання, описового матеріалу, стереотипних рішень, що не 

впливають на суть та висвітлення отриманих результатів; 

 - використання прикладних пакетів комп’ютерних програм; 

 - оформлення креслень та пояснювальної записки відповідно до чинних ста-

ндартів; 

 - загальна та професійна грамотність, лаконізм і логічна послідовність ви-

кладу матеріалу; 

 - якість оформлення; 

 - самостійність виконання (діагностується при захисті). 

 

8 ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Захист студентом курсового проекту проводиться публічно перед членами ко-

місії у встановлений час.  

При захисті проекту студент робить коротку доповідь протягом 5…7 хв, в якій 

повинен викласти основний зміст і особливості проекту, а також обґрунтувати 

прийняті рішення. 

Курсовий проект оцінюється залежно від якості доповіді, оформлення і змісту 

пояснювальної записки, виконання графічної частини проекту і відповіді на пи-

тання.  

Оцінка проекту проставляється одним з членів комісії на титульному аркуші 

пояснювальної записки, в заліковій відомості і в заліковій книжці студента.  

Курсова робота оцінюється за болонською системою: 

Сума ба-

лів за всі 

види нав-

чальної 

діяльно-

сті 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за 

націона-

льною 

шкалою 

Пояснення 

90 – 100 А відмінно 

відповідність курсового проекту/роботи (КП) 

вимогам і стандартам, які розроблені. Поясню-

вальна записка містить елементи наукової, інди-

відуальної творчості, робляться самостійні ви-

сновки, дається аргументована критика і само-

стійний аналіз фактичного матеріалу на основі 

глибоких знань літератури з даної теми. Оціню-

ється аргументований захист студента: вміння 
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вести наукову полеміку та дискусію, відстою-

вати свою точку зору. 

82-89 В 

добре  

КП виконано на гарному теоретичному рівні, 

повно і всебічно висвітлюються питання теми, 

відповідає за своєю складністю наявності незна-

чних недоліків. У вирішенні завдань роботи та її 

технічної оформлення маються незначні недо-

ліки. Деякі неточності у доповіді під час захисту 

КП. 

74-81 С 

64-73 D 

задові-

льно  

правильно освітлені основні питання теми, не-

має логічно стрункого їхнього викладу, наяв-

ність суттєвих зауважень до КП, пояснювальної 

записки. Поверхневі відповіді студента у про-

цесі захисту 
60-63 Е  

35-59 FX 

незадові-

льно з 

можливі-

стю по-

вторного 

скла-

дання 

невідповідність основних вимог до КП. Відсут-

ній логічний зв’язок між розділами роботи; 

огляд сучасних літературних джерел проведений 

без аналізу та узагальнення.  

0-34 F 

незадові-

льно з 

обов’яз-

ковим по-

вторним 

вивчен-

ням дис-

ципліни 

Мають місце недоліки в оформленні КП, поми-

лки в розрахунках, що впливають на виконання 

мети роботи. Невміння студента самостійно за-

хищати свою роботу, не володіє матеріалом ро-

боти, не в змозі дати пояснення висновкам і тео-

ретичним положенням даної проблеми. 
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Додаток А 

Приклад оформлення завдання 

Відокремлений структурний підрозділ 

Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки  

Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 

на  курсовий  проект 

з предмету «Проектування транспортно-складських комплексі» 

студенту IІ  курсу,  групи   ______ спеціальності 275 „Транспортні технології 

(на автомобільному транспорті)” ____________________________________ 

1.Тема проекту:  Розробка планування території, технології та організації ви-

конання вантажних процесів в транспортно-складському комплексі. 

2. Вихідні дані (варіант ___): 

2.1 Річний вантажотборот тарно-штучних 

вантажів, тис. т 
195 

2.2 Вид вантажу Крупа манна 57  (60%) 

Крупа перлова38  (40%) 

2.3 Тип тари Паперові пакети упаковані в 

ящики з гофрованого картону 

2.4 Розміри пакету, мм довжина 1200 

Ширина 820 

Висоти 1200 

2.5 Вага пакету, кг 430 

2.6. Вид транспорту:-прибуття вантажів Автотранспортний засіб  

- вибуття   вантажів Залізничний трансп. засіб 

2.7 Термін зберігання вантажу 1, дн 2,5 

2.8 Термін зберігання вантажу 2, дн 2 

2.9 Відстань нульового пробігу, км 6 

2.10 Довжина маршруту, км 25 

2.11 Техн\ швидкість автомобіля, км/год 20.1 

3. Зміст розрахунково – пояснювальної записки (перелік питань, які підляга-

ють розробці) – наведено в календарному плані на наступній сторінці. 

5. Перелік графічного матеріалу (з переліком обов’язкових креслень): 

1 лист – План  корпусу складу круп з вантажообігом 95 тис.т з позначенням 

дільниць, розміщенням обладнання та вантажу..2 лист – Схемами руху вантажного, 

та технологічного транспорту. Схема розміщення вантажу на автотранспорті. 

6. Дата видачі завдання  ____________  

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідуюча відділення 

_________________І.В. Смолякова 

”____” _____________ 20__ р. 
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

Етапи курсового проекту 
Термін 

виконання  
Прим. 

Вступ   

1 Загальна характеристика вантажів, засоби його пакування   

2. Технологічні операції на окремих ділянках складу   

2.1. Розвантаження товарів на склад   

2.2. Вхідний контроль поставок товарів на склад   

2.3. Зберігання товарів на складах   

2.4. Відбір асортименту товару зі складу за замовленнями 

споживачів 

  

2.5. Відвантаження товарів зі складу   

3.Проектування складських приміщень та технологічних зон   

3.1. Структура складських приміщень   

3.2. Вимоги до складських будівель і споруд   

3.3. Розрахунок майданчика приймання та комплектування 

вантажу 

  

3.4. Розрахунок площ експедиційних, адміністративних та са-

нітарно-побутові приміщень 

  

3.5. Розрахунок розмірів вантажного та допоміжного майдан-

чика складу 

  

3.6. Визначення розмірів загальної площі складу   

3.7. Проектування складських приміщень   

4.Технічне забезпечення складського технологічного процесу   

4.1. Вимоги до технічного забезпечення складського ТП   

4.2. Розрахунок потреби в засобах механізації до технічного 

забезпечення складського технологічного процесу 

  

4.3. Формування структури парку автотранспортних засобів 

для централізованого вивезення вантажів 

  

4.4. Розрахунок оптимального числа місць відвантаження ва-

нтажів зі складу 

  

5. Охорона праці на складі   

Графічна частина   
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Додаток Б 

Вихідні дані для виконання курсового проекту 
 

Параметри Варіанти вихідних даних. Остання цифра номеру залікової книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Земельна діль-

ниця ТСК 
Розмір дільниці в плані і його площа не обмежуються 

Тип і конструк-
ція будівельної 
частини складу 

Закритий одноповерховий склад 

Річний ванта-

жопотік тар-

но-штучних 

вантажів, тис.т 

160 60 45 85 95 110 120 130 145 40 

Вид вантажу 

1 (60%) 

Цемент 

марки 

300  

Фарба 

емалева 

біла  

Телеві-

зори  

Холо-

диль- 

ники  

Крупа гре-

чана  

Свіжа 

картоп-

ля  

Консерви 

тушонка 

яловича 

Консерви 

сайра нату-

ральна  

Консерви 

ікра кабач-

кова  

Пиво «Обо-

лонь»  

Вид вантажу 

2 (40%) 

Цемент 

марки 

500 

Фарба 

емалева 

блакитна 

музичні 

центри 

пральні 

машини 

Крупа ри-

сова 

Свіжа 

морква 

Консерви 

тушонка 

свиняча 

Консерви 

зелений го-

рошок 

Консерви 

томатна 

паст 

Пиво «Чер-

нігівське 

Тип тари папе-

рові мі-

шки 

Металеві 

банки 

упаковані 

в дерев'-

яні ящики 

Ящики з 

гофрова-

ного кар 

тону 

Ящики з 

гофрова-

ного кар-

тону 

Паперові 

пакети упа-

ковані в 

ящики з го-

фрованого 

картону 

Дерев'-

яні 

ящики 

Металеві 

банки упа-

ковані в 

ящики з го-

фрованого 

картону 

Металеві 

банки упа-

ковані в 

ящики з го-

фрованого 

картону 

Скляні ба-

нки упако-

вані в 

ящики з го-

фрованого 

картону 

Скляні пля-

шки упако-

вані в ящики 

з гофрова-

ного картону 

Розміри па-

кету, мм  

довжина 

 

 

1200 

 

 

1220 

 

 

1240 

 

 

1240 

 

 

1200 

 

 

1240 

 

 

1200 

 

 

1210 

 

 

1200 

 

 

1230 
ширина 800 840 1020 1040 820 800 1010 830 1000 810 

висоти 900 1100 1300 1350 1200 1280 1220 1310 1340 1250 

Вага пакета, 

кг (розр) 
950 750 300 350 430 670 650 780 750 600 

Вид транспо-

рту: прибуття 

вантажів АТЗ АТЗ ЗТЗ 

- вибуття ван-

тажів 

АТЗ ЗТЗ АТЗ 

Варіанти вихідних даних. Передостання цифра номера залікової книжки 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Термін збері-

гання вантажу 

1, дн 

2,5 2,5 2 2,5 1,5 3,5 2,5 2 1,5 2 

Термін збері-

гання вантажу 

2, дн 

2,5 2 2,5 1,5 2,5 2,5 3,5 2 1,5 1,5 

Відстань ну-

льового про-

бігу, км 
3 6 4 5 4 3 5 3 6 4 

Довжина мар-

шруту, км 
17 25 40 25 20 40 17 22 20 15 

Технічна шви-

дкість авто-мо-

біля, км/год 
20,5 20,1 20,6 20,4 20,3 20,6 20,2 20,3 20,2 20,1 

 
 

 


