
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України 

  _________________ № ____ 

 

 

Професійний стандарт 

„Прийомоздавальник вантажу та багажу”  

 

1. Загальні відомості професійного стандарту 

 

1.1. Основна мета професійної діяльності 

Забезпечення виконання завдань із організації роботи з вантажних і 

комерційних операцій, збереження під час транспортування та зберігання 

вантажу та багажу, раціональне розташування їх на складах, у вагонах. 

Вживання заходів щодо скорочення строків простою рухомого складу під 

вантажними операціям. 

 

1.2. Назва виду економічної діяльності, секції, розділу, групи та класу 

економічної діяльності та їхній код (згідно з Національним 

класифікатором України ДК 009:2010 „Класифікація видів економічної 

діяльності”) 
 

Секція 

Н 

Транспорт, 

складське 

господарство, 

поштова та 

кур'єрська 

діяльність 

Розділ 

52 

Складське 

господарство 

та допоміжна 

діяльність у 

сфері 

транспорту 

Група 

52.2 

 

Клас 

52.24 

Допоміжна діяльність у 

сфері транспорту 

 

Транспортне оброблення 

вантажів 

 

 

1.3. Назва виду професійної діяльності та її код (згідно з 

Національним класифікатором України ДК 003:2010 „Класифікатор 

професій”) 

 

Розділ Підрозділ Клас Підклас 

9 93 932 9332 

Найпростіші професії Найпростіші 

професії у 

видобувних галузях, 

будівництві, 

промисловості та на 

транспорті 

Найпростіші 

професії в 

промисловості 

Робітники з 

управління 

транспортними 

засобами на тяговій 

силі та інші 

некваліфіковані 

робітники, зайняті 

на транспорті 
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1.4. Назва професії (професійної назви роботи) та її код (згідно з 

Національним класифікатором України ДК 003:2010 „Класифікатор 

професій”) 
9332 Прийомоздавальник вантажу та багажу 

 

1.5. Професійна кваліфікація 

Прийомоздавальник вантажу та багажу 3, 4 розрядів виконує однакові 

трудові функції та професійні компетентності, робота відрізняється обсягом і 

інтенсивністю праці. 

 

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в 

організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації) 

Працює у підрозділах магістрального залізничного транспорту, 

промислового залізничного транспорту, інших підприємствах, на яких 

використовується праця прийомоздавальника вантажу та багажу. Робоче місце 

розташовано на станції, під’їзних коліях. 

Працює під керівництвом начальника станції, заступника начальника 

станції, чергового по станції, касира товарного, старшого прийомоздавальника 

вантажу та багажу в залежності від технологічного процесу станції. 

Безпосереднє підпорядкування прийомоздавальника вантажу та багажу 

встановлюється в його посадовій інструкції. 

 

1.7. Вимоги до державної сертифікації 

Сертифікат про проходження спеціального навчання з перевезення 

небезпечних вантажів видами залізничного транспорту (один раз на 5 років). 

 

           1.8. Умови праці 

Тривалість робочого часу – згідно з чинним законодавством, графіками 

роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

колективним договором. 

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним 

договором, графіками надання відпусток, за результатами атестації робочого 

місця за умовами праці. 

Особливий характер праці.  

Пільги та компенсації надаються відповідно до чинного законодавства. 

Основними чинниками зовнішнього середовища, що впливають на 

здоров’я робітника при виконанні обов’язків прийомоздавальника вантажу та 

багажу є: підвищений рівень шуму, підвищений рівень психофізіологічного та 

емоційного навантаження, небезпека виробничого травматизму внаслідок 

ймовірного наїзду рухомого складу, падіння з висоти, напруженість праці. 
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1.9. Засоби захисту 

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального 

захисту (за встановленими нормами). 

 

1.10. Умови допуску до роботи за професією 

Вік 18 років і старше. 

Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію за 

професією „Прийомоздавальник вантажу та багажу”: 3 розряду – у разі 

обслуговування залізничних станцій; 4 розряду – у разі виконання робіт на 

залізничних станціях з річною переробкою вантажів у приведеному обсязі 

понад 700 тис. тонн і на прикордонних передавальних, припортових станціях. 

Наявність медичної довідки про проходження попереднього 

(періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність 

до роботи за професією „Прийомоздавальник вантажу та багажу”. 

Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного 

огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед 

прийняттям на роботу, а періодичний – у процесі трудової діяльності у 

визначені терміни. 

Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) 

психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед 

прийняттям на роботу, а періодичний  у процесі трудової діяльності у 

визначені терміни. 

Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, 

пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення 

періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, 

електробезпеки, правил технічної експлуатації та інших інструкцій, що 

регламентують безпечну роботу прийомоздавальник вантажу та багажу.  
  

1.11. Документи, що підтверджують професійну та освітню 

кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК 

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння 

(підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Прийомоздавальник 

вантажу та багажу” 3 розряду, третій рівень НРК. 

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за 

професією „Прийомоздавальник вантажу та багажу” 4 розряду, третій рівень 

НРК. 

 

 2. Навчання та професійний розвиток 

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти та в навчальних центрах магістрального залізничного 

транспорту, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти  за професією „Прийомоздавальник 
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вантажу та багажу” за видами: первинна професійна підготовка, спеціальне 

навчання.  

Професійне навчання також проводиться в підрозділах магістрального 

залізничного транспорту та підприємствах промислового залізничного 

транспорту, інших підприємствах, на яких використовується праця 

прийоздавальника вантажу та багажу за видами: первинна професійна 

підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації. 
  

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації): 

„Прийомоздавальник вантажу та багажу” 3 розряду – повна загальна 

середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта або професійна 

підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи. 

 

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації) 

Перепідготовка проводиться з технологічно суміжних професій з 

присвоєнням кваліфікації „Прийомоздавальник вантажу та багажу” 3 розряду.  

 

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти 

(назва кваліфікації) 

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації 

„Прийомоздавальник вантажу та багажу” 4 розряду, стаж роботи за професією 

„Прийомоздавальник вантажу та багажу” 3 розряду не менше одного року. 

Навчання прийомоздавальника вантажу та багажу на курсах підвищення 

кваліфікації установлюється, як правило, з періодичністю не рідше ніж один раз 

на 5 років. 

 

2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації) 

Спеціальне навчання з перевезення небезпечних вантажів видами 

залізничного транспорту проводиться один раз на 5 років. 

 

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну 

діяльність 

Закон України „Про залізничний транспорт”. 

Закон України „Про охорону праці”. 

Кодекс законів про працю України. 

Кодекс цивільного захисту України. 

           Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування”. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 № 457 „Про 

затвердження Статуту залізниць України». 

Наказ Міністерства внутрішніх справ від 30.12.2014 № 1417 „Про 

затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697 (зі змінами). 
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Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.06.2014 № 398 „Про 

затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних 

станах”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2014 за 

 № 750/25527. 

Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411 „Про 

затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, зареєстрований 

у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854 (зі змінами). 

Наказ Міністерства транспорту України від 16.10.2000 № 567 „Про 

затвердження Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних 

ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним 

транспортом”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.11.2000 за    

№ 857/5078 (зі змінами). 

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.11.2008  

№ 1430 „Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 

21.11.2000 № 644 та Правил перевезення наливних вантажів”, зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 26.02.2009 за № 180/16196 (зі змінами). 

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 № 507 

„Про затвердження Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях 

України”. 

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2008 № 747 

„Про затвердження Інструкції з сигналізації на залізницях України”. 

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 09.12.2002 № 873 

„Про затвердження Правил перевезення вантажів залізничним транспортом 

України”. 

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 20.08.2001 № 542 

„Правила пломбування вагонів і контейнерів”. 

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 21.12.2009 № 1322 

„Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті”, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за № 230/17525. 

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.11.2004 № 1026 

„Про затвердження Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових 

вантажів залізницями України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

24.12.2004 за № 1640/10239. 

Наказ Укрзалізниці від 16.12.2010 № 787-Ц „Про затвердження 

Положення про механізовану дистанцію навантажувально-розвантажувальних 

робіт, центр з вантажної та комерційної роботи, європейське транспортно-

експедиційне відділення”. 

Наказ Укрзалізниці від 20.12.2004 № 992-ЦЗ „Методичні рекомендації 

щодо дій працівників господарств Укрзалізниці для забезпечення безпеки руху 

в нестандартних ситуаціях відповідно до вимог Правил технічної експлуатації 

залізниць України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях 

України, Інструкції з сигналізації на залізницях України”. 
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Наказ Укрзалізниці від 30.08.2016 № 524 „Про затвердження Інструкції з 

маркування багажу та вантажобагажу”. 

Наказ Укрзалізниці від 30.12.2004 № 1041-ЦЗ „Про затвердження та 

введення в дію Загального положення про залізничну станцію”. 

Наказ Укрзалізниці від 28.03.2007 № 178-Ц „Про затвердження та 

введення в дію Типового технологічного процесу роботи пункту комерційного 

нагляду поїздів (ПКО) ” (зі змінами). 

Наказ Укрзалізниці від 21.09.2005 № 306-Ц „Про затвердження Порядку 

оформлення, розслідування та обліку незбережених перевезень вантажів” (зі 

змінами). 

Наказ Укрзалізниці від 26.04.2006 № 152-Ц „Про затвердження та 

введення в дію Правил комерційного огляду поїздів та вагонів” . 

Наказ Укрзалізниці від 02.04.2002 № 157-Ц „Про затвердження Інструкції 

прийомоздавальника вантажу”. 

Наказ Укрзалізниці від 31.07.2007 № 388-Ц „Про затвердження та 

введенні в дію Посібника прийомоздавальника вантажу та багажу”. 

Наказ Укрзалізниці від 27.03.2003 № 228-ЦЗ „Про затвердження 

Примірної інструкції з охорони праці для прийомоздавальника вантажу та 

багажу”. 

Інші нормативно-правові акти, що регламентують професійну діяльність 

прийомоздавальника вантажу та багажу. 

 

4. Загальні компетентності 

     4.1.   Здатність дотримуватися професійної термінології. 

          4.2.   Здатність діяти в нестандартних ситуаціях. 

     4.3.   Здатність раціонально використовувати робочий час. 

4.4.   Здатність лаконічно та чітко передавати інформацію. 

          4.5. Здатність оперативно приймати рішення в межах професійної 

компетентності. 

          4.6.   Здатність застосовувати знання на практиці. 

 5. Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за 

трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них), умовні 

позначення 

Умовні 

позначення 
Трудові функції 

Професійні компетентності  

(за трудовою дією або групою трудових 

дій) 

Умовні 

позначення 

А Виконання операцій з 

приймання до перевезення, 

здавання вантажів, що 

прибули, їх зважування, 

сортування контейнерів на 

місцях загального 

користування 

Здатність виконувати роботи з приймання, 

здавання, навантаження, вивантаження, 

зважування вантажів і сортування 

контейнерів 

А1 

Здатність вести облік і звітність  щодо 

перевезення вантажів 
А2 

Здатність застосовувати безпечні методи 

роботи 
А3 

Б Виконання операцій з Здатність проводити огляд вагонів і Б1 
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приймання та видачі вантажів 

на під’їзні колії підприємств 

контейнерів у комерційному відношенні  

Здатність визначати правильність 

навантаження вантажів відповідно до 

технічних умов  

Б2 

Здатність визначати умови приймання 

вантажів до перевезення 
Б3 

Здатність визначати придатність рухомого 

складу під навантаження в комерційному 

відношенні  

Б4 

Здатність використовувати інформаційні 

ресурси  та централізовані автоматизовані 

системи 

Б5 

В Виконання операцій на шляху 

прямування вантажів 

 

Здатність визначати ознаки незбереження 

вантажів під час перевезення 
В1 

Здатність використовувати прилади, 

інвентар, обладнання 
В2 

Г Дії в нестандартних ситуаціях Здатність вживати  невідкладних заходів 

щодо  зупинки поїзда при виникненні 

перешкод для його руху або небезпеки для 

життя та здоров’я людей 

Г1 

Здатність вживати невідкладних заходів у  

аварійних ситуаціях при перевезенні 

небезпечних вантажів, порушенні технічних 

умов їх навантаження  

Г2 

Здатність надавати домедичну допомогу Г3 
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6. Опис трудових функцій (трудові функції; предмети та засоби праці; професійні компетентності; знання, 

уміння та навички) 

Трудові функції 

Предмети і засоби 

праці (обладнання, 

устаткування 

матеріали, 

інструменти) 

Професійні 

компетентності (за 

трудовою дією або 

групою трудових дій) 

Необхідні знання Необхідні уміння і навички 

А. Виконання 

операцій з 

приймання до 

перевезення, 

здавання 

вантажів, що 

прибули, їх 

зважування, 

сортування 

контейнерів на 

місцях 

загального 

користування 

Технічна 

документація з 

розміщення та 

кріплення вантажів; 

журнали ведення 

станційно-комерційної 

звітності; 

технічні умови 

розміщення та 

кріплення вантажів; 

портативна 

радіостанція або інші 

засоби зв’язку; 

комп’ютер із 

програмним 

забезпеченням; 

драбина; 

лещата; 

тиски пломбувальні; 

ліхтарі; 

спецодяг, спецвзуття, 

головний убір, 

рукавиці; 

мило; 

цифровий ключ; 

штемпель; 

фотоапарат; 

принтер; 

ручка; 

А1. Здатність виконувати 

роботи з приймання, 

здавання, навантаження, 

вивантаження, 

зважування вантажів і 

сортування контейнерів 

А1.З1. Способи раціонального розміщення 

вантажів на складах і майданчиках 

А1.З2. Види реквізитів кріплення вантажів 

А1.З3. Типи та види вагонів 

А1.З4. Будова вагонів 

А1.З5. Умови перевезень у міжнародному та 

внутрішньому сполученні 

А1.З6. Будова, види ваговимірювальної 

техніки 

А1.З7. Вимоги до оформлення перевізних 

документів і облікової звітності 

А1.З8. Основи інформаційних технологій 

А1.З9. Види упаковки та тари 

А1.З10. Види маркування вантажів 

А1.З11. Раціональні схеми завантаження 

вагонів 

А1.З12. Технічні умови розміщення та 

кріплення вантажів 

А1.З13. Правила перевезення вантажів 

А1.З14. Правила перевезення небезпечних 

вантажів 

А1.З15. Вимоги щодо пломбування, 

накладання запірно-пломбувального 

пристрою 

А1.З16. Правила технічної експлуатації 

залізниць України 

А1.З17. Порядок зважування вантажів 

А1.З18. Технологічний процес роботи 

станції 

А1.У1. Оглядати вагони, контейнери та 

вантажі в комерційному відношенні 

А1.У2. Перевіряти візуально фактичне 

розміщення та кріплення вантажів 

А1.У3. Зважувати вантажі 

А1.У4. Сортувати контейнери 

А1.У5. Здавати вантажі, що прибули, з 

місць загального користування 

А1.У6. Контролювати вивантаження 

вантажів 

А1.У7. Контролювати зберігання вантажів 

А1.У8. Контролювати навантаження 

вантажів без перевищення трафаретної 

вантажопідйомності вагона 

А1.У9. Контролювати рівномірність 

навантаження 

А1.У10. Контролювати очищення кузовів 

вагонів зовні, їх рам і візків від залишків 

вантажів 

А1.У11. Перевіряти наявність захисного 

маркування вантажів на відкритому 

рухомому складі 

А1.У12. Перевіряти наявність, справність і 

правильність накладання запірно-

пломбувального пристрою та пломб 

А1.У13. Контролювати цілісність 

упакування 

А1.У14. Накладати запірно-пломбувальний 

пристрій та пломби 
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олівець; 

крейда; 

лінійка; 

шаблони; 

блокнот; 

штемпельна фарба; 

стрічка фарбувальна 

(для матричних 

принтерів);  

папір для друку, 

степлер зі скобами. 

А1.У15. Контролювати наявність, цілісність 

і якість реквізитів кріплення 

А1.У16. Здавати та приймати вантажі з 

інших видів транспорту 

А1. У17. Користуватися портативною 

радіостанцією, іншими засобами зв’язку 

А1.У18. Дотримуватися вимог охорони 

праці та безпеки руху при виконанні робіт  

із навантаження, вивантаження, сортування, 

зважування вантажів 

А2. Здатність вести облік 

і звітність  щодо 

перевезення вантажів 

 

А2.З1. Вимоги до ведення станційної та 

комерційної звітності 

А1.З8. Основи інформаційних технологій 

А2.З2. Порядок користування вагонами та 

контейнерами 

А1.З13. Правила перевезення вантажів 

А1.З14. Правила перевезення небезпечних 

вантажів 

А2. З3. Умови нарахування зборів за роботи 

та послуги, пов’язані з перевезенням 

вантажів 

А2.З4. Порядок визначення часу 

навантаження / вивантаження вантажів на 

місцях загального та незагального 

користування механізованим та 

немеханізованим способом 

А2.З5. Інструкція з ведення станційної 

комерційної звітності 

А2.З6. Збірник тарифів на перевезення 

вантажів залізничним транспортом у межах 

України та пов’язані з ними послуги 

А2.З7. Тарифне керівництво  

А1.З18. Технологічний процес роботи 

станції 

А2.У1. Складати відомості плати за 

користування вагонами  

А2.У2. Складати відомості плати за 

подавання / забирання вагонів і маневрову 

роботу  

А2.У3. Перевіряти правильність 

формування відомостей  плати за  

подавання / забирання вагонів і маневрову 

роботу  

А2.У4. Виконувати остаточну обробку 

відомостей плати за подавання / забирання 

вагонів і маневрову роботу та відомостей  

плати за користування вагонами 

А2.У5. Перевіряти  записи та зберігати в 

електронному вигляді книгу приймання 

вантажів до перевезення 

А2.У6. Вести облік вивантажених вагонів 

на під’їзних коліях 

А2.У7. Вести облік вивантажених вагонів 

на місцях загального користування 

А2.У8. Вести облік поданих вагонів на 

під’їзні колії 

А2.У9. Складати пам’ятку про приймання 

контейнерів  

А2.У10. Перевіряти правильність 

формування відомостей  плати за 

користування вагонами 

А2.У11. Складати  відповідні акти загальної 
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форми 

А2.У12. Складати акти про затримку 

вагонів 

А2.У13. Складати пам’ятки про подавання / 

забирання вагонів 

А2. У14. Користуватися комп’ютером і 

програмним забезпеченням 

А2.У15. Дотримуватися вимог охорони 

праці при виконанні робіт щодо обліку та 

звітності, пов’язаних із перевезенням 

вантажів  

А3. Здатність 

застосовувати безпечні 

методи роботи 

 

А3.З1. Норми, методи та прийоми 

безпечного ведення робіт 

А3.З2. Вимоги до експлуатації 

інструментів і вимірювальних приладів, 

захисних пристроїв 

А3.З3. Основи електробезпеки та пожежної 

безпеки 

А3.З4. Вимоги до експлуатації сигнального 

приладдя 

А3.З5. Габарити наближення споруд і 

рухомого складу 

А3.З6. Правила комерційного огляду поїздів 

і вагонів 

А3.З7. Інструкція прийомоздавальника 

вантажу та багажу 

А1.З18. Технологічний процес роботи 

станції 

А3.З8. Інструкція з охорони праці для 

прийомоздавальника вантажу та багажу 

А3.У1. Ознайомлюватися з планом роботи 

на зміну 

А3.У2. Перевіряти перед початком роботи 

наявність аптечки з необхідними 

медикаментами 

А3.У3. Перевіряти наявність, стан засобів 

пожежогасіння та вміти ними 

користуватися  

А3.У4. Перевіряти наявність і стан 

інвентарю, обладнання 

А3.У5. Перевіряти очищення складів, 

майданчика після вивезення вантажів 

А3.У6. Перевіряти правильність укладання 

вантажів на майданчику 

А3.У7. Перевіряти справність поручнів, 

східців драбини, оглядової вежі, відсутність 

наледі на них 

А3.У8. Користуватися  інвентарем, 

обладнанням 

А3.У9. Доповідати керівництву про 

виявлені несправності 

А3.У10. Дотримуватися норм, методів і 

прийомів безпечного ведення робіт 

А1. У17. Користуватися портативною 

радіостанцією, іншими засобами зв’язку 

А3.У11. Дотримуватися вимог охорони 

праці та безпеки руху при застосуванні 
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безпечних методів робіт 

Б. Виконання 

операцій з 

приймання та 

видачі вантажів 

на під’їзні колії 

підприємств 

Технічна 

документація з 

розміщення та 

кріплення вантажів; 

журнали ведення 

станційно-комерційної 

звітності; 

технічні умови 

розміщення та 

кріплення вантажів; 

мобільний телефон; 

портативна 

радіостанція або інші 

засоби зв’язку; 

комп’ютер із 

програмним 

забезпеченням; 

принтер; 

інструменти з 

ізолюючими 

рукоятками; 

драбина; 

лещата; 

тиски пломбувальні; 

ліхтарі; 

ручка; 

олівець; 

крейда; 

лінійка; 

шаблони; 

блокнот; 

спецодяг, спецвзуття, 

головний убір, 

рукавиці; 

мило; 

цифровий ключ; 

штемпель; 

Б1. Здатність проводити 

огляд вагонів і 

контейнерів у 

комерційному 

відношенні 

Б1.З1. Вимоги до вагонів, які допускається 

ставити в поїзди 

А3.З5. Габарити наближення споруд і 

рухомого складу 

Б1. З2. Вимоги до габаритів навантаження 

вантажів на відкритому рухомому складі 

Б1.З3. Вимоги щодо схоронності вагонного 

парку 

Б1.З4. Вимоги щодо експлуатації рухомого 

складу 

Б1.З5. Методи визначення габаритності 

вантажу при знаходженні його на прямих 

ділянках колії та в кривих 

А1.З15. Вимоги щодо пломбування, 

накладання запірно-пломбувального 

пристрою 

А1.З12. Технічні умови розміщення та 

кріплення вантажів 

Б1.З6. Нормативи щодо особливих умов 

перевезення 

А1.З16. Правила технічної експлуатації 

залізниць України 

А1.У1. Оглядати вагони, контейнери та 

вантажі в комерційному відношенні 

А1.У8. Контролювати навантаження 

вантажів без перевищення трафаретної 

вантажопідйомності вагона 

А1.У10. Контролювати очищення кузовів 

вагонів зовні, їх рам і візків від залишків 

вантажів 

А1.У11. Перевіряти наявність захисного 

маркування вантажів на відкритому 

рухомому складі 

А1.У12. Перевіряти наявність, справність та 

правильність накладання запірно-

пломбувального пристрою та пломб 

А1. У17. Користуватися портативною 

радіостанцією, іншими засобами зв’язку 

Б1.У1. Дотримуватися вимог охорони праці 

та безпеки руху при огляді вагонів  і 

контейнерів у комерційному відношенні 

 

Б2. Здатність визначати 

правильність 

навантаження вантажів 

відповідно до технічних 

умов  

 

А1.З1. Способи раціонального розміщення 

вантажів на складах і майданчиках 

А1.З2. Види реквізитів кріплення вантажів 

А1.З12. Технічні умови розміщення та 

кріплення вантажів 

А1.З3. Типи та види вагонів 

А1.З4. Будова вагонів 

А1.З5. Умови перевезень у міжнародному та 

внутрішньому сполученні 

А1.З6. Будова, види ваговимірювальної 

техніки 

А1.З7. Вимоги до оформлення перевізних 

документів і облікової звітності 

А1.З8. Основи інформаційних технологій 

А1.З9. Види упаковки та тари 

Б2.У1. Перевіряти інформацію в 

перевізному документі щодо умов 

розміщення та кріплення вантажів 

А1.У2. Перевіряти візуально фактичне 

розміщення та кріплення вантажів 

А1.У9. Контролювати рівномірність 

навантаження 

А1.У15. Контролювати наявність, цілісність 

і  якість реквізитів кріплення 

Б2.У2. Перевіряти поздовжнє та поперечне 

зміщення загального центру ваги вантажів 

Б2.У3. Перевіряти відповідність розмірів 

дерев’яних елементів кріплення  до вимог 

технічних умов  

Б2.У4. Контролювати правильність 
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папір для друку; 

фотоапарат; 

степлер зі скобами. 

А1.З10. Види маркування вантажів 

А1.З11. Раціональні схеми завантаження 

вагонів 

А1.З12. Технічні умови розміщення та 

кріплення вантажів 

Б1.З6. Нормативи щодо особливих умов 

перевезення 

застосування засобів кріплення 

Б2.У5. Перевіряти правильність розміщення 

вантажів на відкритому рухомому складі 

Б2.У6. Перевіряти відповідність інформації 

в перевізному документі  фактичному 

навантаженню 

А1. У17. Користуватися портативною 

радіостанцією, іншими засобами зв’язку 

Б2.У7. Дотримуватися вимог охорони 

праці та безпеки руху при визначенні 

правильності навантаження вантажів 

відповідно до технічних умов 

Б3. Здатність визначати 

умови приймання 

вантажів до перевезення 

Б1.З2. Вимоги до габаритів навантаження 

вантажів на відкритому рухомому складі 

Б1.З3. Вимоги щодо схоронності вагонного 

парку 

Б1.З4. Вимоги щодо експлуатації рухомого 

складу 

Б1.З5. Методи визначення габаритності 

вантажу при знаходженні його на прямих 

ділянках колії та в кривих 

Б3.З1. Правила перевезень окремих видів 

вантажів 

Б3.З2. Вимоги до тарифно-статистичної 

номенклатури вантажів 

Б1.З6. Нормативи щодо особливих умов 

перевезення 

А1.З12. Технічні умови розміщення та 

кріплення вантажів 

А1.З14. Правила перевезення небезпечних 

вантажів 

Б3.У1. Визначати безпечність / 

небезпечність вантажів 

Б3.У2. Визначати габаритність / 

негабаритність вантажів 

Б3.У3. Визначати необхідність 

застосування тари та упакування 

Б3.У4. Визначати необхідність 

застосування маркування 

Б3.У5. Контролювати необхідність 

застосування профілактичних засобів проти 

змерзання вантажів 

Б3.У6. Контролювати наявність 

супроводження та охорони вантажів 

Б3.У7. Контролювати необхідність 

застосування контрольної рами та 

прикриття вантажів 

Б3.У8. Визначати відповідність рухомого 

складу до номенклатури вантажів 

Б3.У9. Перевіряти вихід вантажу в 

поздовжньому напрямку за межі кінцевих 

балок рами платформи або напіввагона 

А1. У17. Користуватися портативною 

радіостанцією, іншими засобами зв’язку 

Б3.У10. Дотримуватися вимог охорони 

праці та безпеки руху при визначенні умов 

приймання вантажів до перевезення 
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Б4. Здатність визначати 

придатність рухомого 

складу під навантаження 

в комерційному 

відношенні 

А3.З1. Норми, методи та прийоми 

безпечного ведення робіт 

Б1.З3. Вимоги щодо схоронності вагонного 

парку 

Б1.З4. Вимоги щодо експлуатації рухомого 

складу 

Б3.З1. Правила перевезень окремих видів 

вантажів 

А1.З12. Технічні умови розміщення та 

кріплення вантажів 

А1.З18. Технологічний процес роботи 

станції 

Б4.У1. Контролювати проведення 

технічного обслуговування вагона перед 

навантаженням 

Б4.У2. Контролювати збереження рухомого 

складу після проведення навантажувальних 

робіт 

Б4.У3. Контролювати статичне 

навантаження від колісної пари вагона на 

рейку 

Б4.У4. Контролювати усунення 

конструктивних зазорів кузова вагона 

Б4.У5. Перевіряти належність рухомого 

складу власнику за допомогою довідки в 

інформаційному порталі 

Б4.У6. Перевіряти трафарет на вагоні про 

виконання встановлених видів ремонтів 

Б4.У7. Перевіряти придатність рухомого 

складу в комерційному відношенні під 

навантаження конкретних вантажів 

А1. У17. Користуватися портативною 

радіостанцією, іншими засобами зв’язку 

Б4.У8. Дотримуватися вимог охорони 

праці та безпеки руху при визначенні 

придатності рухомого складу під 

навантаження в комерційному відношенні 

Б5. Здатність 

використовувати 

інформаційні ресурси  та 

централізовані 

автоматизовані системи 

А1.З8. Основи інформаційних технологій 

А3.З3. Основи електробезпеки та пожежної 

безпеки 

А3.З1. Норми, методи та прийоми 

безпечного ведення робіт 

 

Б5.У1. Перевіряти правильність зазначення 

найменування вантажів та їх кодів 

Б5.У2. Користуватися інформаційним 

порталом 

Б5.У3. Вносити дані, формувати 

комерційну звітність у програмі 

„Автоматизоване робоче місце 

прийомоздавальникf вантажу та багажу” 

(АРМ ПЗ) 

Б5.У4. Вносити дані в електронні книги 

зважування 

Б5.У5. Користуватися довідками в програмі 

„Автоматизоване робоче місце 
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прийомоздавальника вантажу та багажу” 

(АРМ ПЗ) 

Б5.У6. Оформлювати електронні 

комерційні акти 

Б5.У7. Вносити дані, формувати 

електронну комерційну звітність про 

затримку вагонів 

Б5.У8. Вносити дані, здійснювати 

електронне оформлення пам’яток про 

видачу або приймання контейнерів до 

перевезення  

Б5.У9. Вносити дані, формувати 

електронні відомості плати за 

користування контейнерами 

Б5.У10. Вносити дані, формувати 

електронну комерційну звітність щодо 

заборони на навантаження та відправлення 

вагонів (АРМ КЗО) 

Б5.У11. Користуватися  програмою 

„Аавтоматизоване робоче місце 

прийомоздавальника пункту комерційного 

огляду поїздів та вагонів”  (АРМ ПКО) 

Б5.У12. Дотримуватися вимог охорони 

праці  при використанні інформаційних 

ресурсів  та централізованих 

автоматизованих систем 

В. Виконання 

операцій на 

шляху 

прямування 

вантажів 

 

Технічна 

документація з 

розміщення та 

кріплення вантажів; 

журнали ведення 

станційно-комерційної 

звітності; 

комп’ютер із 

програмним 

забезпеченням; 

інструменти з 

ізолюючими 

В1. Здатність визначати 

ознаки незбереження 

вантажів під час 

перевезення 

А3.З1. Норми, методи та прийоми 

безпечного ведення робіт 

Б1.З3. Вимоги щодо схоронності вагонного 

парку 

Б1.З4. Вимоги щодо експлуатації рухомого 

складу 

Б3.З1. Правила перевезень окремих видів 

вантажів 

А1.З12. Технічні умови розміщення та 

кріплення вантажів 

В2.З1. Вимоги щодо маркування вантажів 

А1.З15. Вимоги щодо пломбування, 

В1.У1. Контролювати цілісність упакування 

на шляху прямування 

В1.У2. Контролювати наявність і цілісність 

реквізитів кріплення на шляху прямування 

В1.У3. Контролювати перевантаження 

вантажів із одного вагона в інший 

В1.У4. Оформлювати документально 

комерційні операції  

В1.У5. Виявляти обставини, які можуть 

бути підставою для матеріальної 

відповідальності залізниці 

В1.У6. Доповідати  керівництву про 
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рукоятками; 

драбина; 

лещата; 

тиски пломбувальні; 

ліхтарі; 

спецодяг, спецвзуття, 

головний убір, 

рукавиці; 

цифровий ключ; 

штемпель; 

фотоапарат; 

мило; 

ручка; 

блокнот; 

олівець; 

крейда; 

лінійка; 

шаблони; 

папір для друку, 

степлер зі скобами. 

накладання запірно-пломбувального 

пристрою 

А1.З10. Види маркування вантажів 

А3.З5. Габарити наближення споруд і 

рухомого складу 

Б1.З1. Вимоги до вагонів, які допускається 

ставити в поїзди 

А1.З14. Правила перевезення небезпечних 

вантажів  

А1.З17. Порядок зважування вантажів 

 

виявлені ознаки незбереження вантажів 

А1.У1. Оглядати вагони, контейнери та 

вантажі в комерційному відношенні 

В1.У7. Оформлювати акт із описом 

незбереженого перевезення 

В1.У8. Викликати працівника вагонного 

господарства для перевірки технічного 

стану вагона 

В1.У9. Надавати рапорт керівництву про 

виявлені незбереженісті вантажів із 

детальним описом усіх обставин 

А1. У17. Користуватися портативною 

радіостанцією, іншими засобами зв’язку 

В1.У10. Дотримуватися вимог охорони 

праці та безпеки руху при визначенні ознак 

незбереження вантажів під час перевезення 

В2. Здатність 

використовувати 

прилади, інвентар, 

обладнання 

А3.З2. Вимоги до експлуатації 

інструментів і  вимірювальних приладів, 

захисних пристроїв 

А3.З3. Основи електробезпеки та пожежної 

безпеки 

А3.З1. Норми, методи та прийоми 

безпечного ведення робіт 

А3.З4. Вимоги до експлуатації сигнального 

приладдя 

А3.З6. Правила комерційного огляду поїздів 

і  вагонів 

А3.З7. Інструкція прийомоздавальника 

вантажу та багажу  

В2.З1. Правила користування засобами 

колективного та індивідуального захисту 

А3.З8. Інструкція з охорони праці для 

прийомоздавальника вантажу та багажу 

А1.З18. Технологічний процес роботи 

станції 

В2.У1. Контролювати справність вагових 

приладів 

В2.У2. Стежити за чистотою котловану ваг, 

зовнішніх частин ваг і території біля 

платформ ваг 

В2.У3. Користуватися ваговими приладами 

В2.У4. Контролювати справність інвентарю 

(лещат, драбин) 

В2.У5. Виконувати пломбування вагонів 

В2.У6. Контролювати справність турнікетів 

В2. У7. Користуватися засобами 

відеоспостереження 

А1.У14. Накладати запірно-пломбувальний 

пристрій та пломби 

В2.У8. Користуватися оглядовими вежами 

В2.У9. Дотримуватися вимог охорони праці 

та безпеки руху при використанні приладів, 

інвентарю, обладнання 

 

Г. Дії в 

нестандартних 

ситуаціях 

Аптечка; 

спецодяг, спецвзуття, 

головний убір, 

Г1. Здатність вживати  

невідкладних заходів 

щодо  зупинки поїзда 

А1.З16. Правила технічної експлуатації 

залізниць України 

Г1.З1. Інструкція з сигналізації на залізницях 

Г1.У1. Застосовувати  засоби 

індивідуального та колективного захисту, 

засоби пожежогасіння 
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рукавиці; 

інструменти з 

ізолюючими 

рукоятками; 

портативна 

радіостанція або інші 

засоби зв’язку; 

ліхтар електричний; 

сигнальне приладдя; 

засоби 

пожежогасіння; 

ручка; 

блокнот; 

засоби для надання 

домедичної 

допомоги. 

при виникненні 

перешкод для його руху 

або небезпеки для життя 

та здоров’я людей 

України 

Г1.З2. Інструкція з руху поїздів і маневрової 

роботи на залізницях України 

Г1.З3. Правила пожежної безпеки на 

залізничному транспорті 

Г1.З4. Правила та порядок зупинки поїзда 

Г1.З5. Порядок дій працівників у 

нестандартних ситуаціях 

Г1.З6. Правила безпеки та порядок 

ліквідації наслідків аварійних ситуацій 

А3.З8. Інструкція з охорони праці для 

прийомоздавальник вантажу та багажу 

Г1.У2. Користуватися сигнальним 

приладдям 

Г1.У3. Подавати видимі та звукові сигнали 

для зупинки рухомого складу 

Г1.У4. Огороджувати поїзд  

Г1.У5. Повідомляти безпосереднього 

керівника про нестандартну ситуацію 

А1. У17. Користуватися портативною 

радіостанцією, іншими засобами зв’язку 

Г1.У6. Дотримуватися вимог охорони 

праці та безпеки руху при зупинці поїзда у 

разі виникнення перешкод для його руху 

або небезпеки для життя та здоров’я людей 

Г2. Здатність вживати 

невідкладних заходів у  

аварійних ситуаціях при 

перевезенні небезпечних 

вантажів, порушенні 

технічних умов їх 

навантаження 

А1.З12. Технічні умови розміщення та 

кріплення вантажів 

А1.З16. Правила технічної експлуатації 

залізниць України 

Г1.З1. Інструкція з сигналізації на залізницях 

України 

Г1.З2. Інструкція з руху поїздів і маневрової 

роботи на залізницях України 

Г1.З3. Правила пожежної безпеки на 

залізничному транспорті 

Г1.З4. Правила та порядок зупинки поїзда 

Г1.З5. Порядок дій працівників у 

нестандартних ситуаціях 

Г1.З6. Правила безпеки та порядок 

ліквідації наслідків аварійних ситуацій  

А1.З14. Правила перевезення небезпечних 

вантажів  

А3.З8. Інструкція з охорони праці для 

прийомоздавальник вантажу та багажу 

Г2.У1. Обмінюватися інформацією з 

черговим по станції щодо нестандартної 

ситуації 

А1.У1. Оглядати вагони, контейнери та 

вантажі в комерційному відношенні 

Г1.У5. Повідомляти безпосереднього 

керівника про нестандартну ситуацію 

Г2.У2. Вживати негайних заходів у разі 

пошкодження тари, витікання або 

розсипання вантажу 

Г2.У3. Дотримуватись порядку дій 

працівників при виникненні аварійних і 

нестандартних ситуацій 

Г2.У4. Вживати негайних заходів у разі 

виникнення пожежі 

Г1.У1. Застосовувати  засоби 

індивідуального та колективного захисту, 

засоби пожежогасіння 

Г2.У5. Фіксувати обставини нестандартної 

ситуації  та оформлювати акт із її описом 

А1.У17. Користуватися портативною 

радіостанцією, іншими засобами зв’язку 

Г2.У6. Дотримуватися вимог охорони праці 

та безпеки руху при вживанні невідкладних 

заходів у  аварійних ситуаціях при 
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перевезенні небезпечних вантажів, 

порушенні технічних умов їх навантаження 

Г3. Здатність надавати 

домедичну допомогу 

Г3. З1. Порядок надання домедичної 

допомоги потерпілим  при невідкладних 

станах 

А3.З8. Інструкція з охорони праці для 

прийомоздавальника вантажу та багажу 

А1. У17. Користуватися портативною 

радіостанцією, іншими засобами зв’язку 

Г3.У1. Організувати виклик швидкої 

медичної допомоги 

Г3.У2. Надавати домедичну допомогу 

постраждалим при невідкладних станах 

Г3.У3. Надавати допомогу при 

транспортуванні потерпілого  

Г3.У4. Дотримуватися вимог охорони 

праці та безпеки руху при наданні 

домедичної допомоги 
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7. Дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту 

7.1. Розробники проекту професійного стандарту 

Галузева рада при Організації роботодавців „Галузеве об’єднання 

підприємств залізничного транспорту „Федерація залізниників України” з 

розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній 

галузі та Акціонерне товариство „Українська залізниця” 

Авторський колектив: 

Данчук Ю. А. – провідний інженер відділу організації комерційної 

роботи та умов перевезень структурного підрозділу 

„Служба комерційної роботи та маркетингу” 

регіональної філії „Придніпровська залізниця” АТ 

„Укрзалізниця”; 

Завгородня Л. В. – інженер 1 категорії відділу організації комерційної 

роботи та маркетингу структурного підрозділу „Служба 

комерційної роботи та маркетингу” регіональної філії 

„Придніпровська залізниця” АТ „Укрзалізниця”; 

Карась С.В – начальник відділу підготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів служби кадрової та соціальної 

політики регіональної філії „Придніпровська залізниця” 

АТ „Укрзалізниця”; 

Корнєва О. В. – методист структурного підрозділу „Дніпровський 

центр професійного розвитку персоналу” регіональної 

філії „Придніпровська залізниця” АТ „Укрзалізниця”; 

Медведєва Н. І. – заступник начальника станції Запоріжжя-1 

структурного підрозділу „Запорізька дирекція 

залізничних перевезень” регіональної філії 

„Придніпровська залізниця” АТ „Укрзалізниця”; 

Семчук М. О. – прийомоздавальник вантажу та багажу станції 

Марганець структурного підрозділу „Криворізька 

дирекція залізничних перевезень” регіональної філії 

„Придніпровська залізниця” АТ „Укрзалізниця”; 

Томурко Н. М.  

 

– начальник контрольно – ревізійного відділу 

структурного підрозділу „Служба комерційної роботи та 

маркетингу” регіональної філії „Придніпровська 

залізниця” АТ „Укрзалізниця”. 
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7.2. Суб’єкт перевірки професійного стандарту 

Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства 

соціальної політики України і Національної академії наук України. 

7.3. Дата затвердження професійного стандарту 

7.4. Дата внесення професійного стандарту до Реєстру професійних 

стандартів 

7.5. Рекомендована дата наступного перегляду професійного 

стандарту 

 


