
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України 
_________________ № ____ 

 
Професійний стандарт 

“Черговий по залізничній станції” 
 

1. Загальні відомості професійного стандарту 
1.1. Основна мета професійної діяльності 
Забезпечення безпечного та безперебійного руху поїздів і транспортних 

засобів на залізничній станції та прилеглих перегонах. 
 
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 
52.21 

Допоміжна діяльність 
у сфері транспорту 

 
Допоміжне 

обслуговування 
наземного транспорту 

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

класифікатором України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”) 
Розділ Підрозділ Клас Підклас 

3 31 311 3119 
Фахівці Технічні фахівці в галузі 

прикладних наук та 
техніки 

Технічні фахівці в 
галузі фізичних наук та 

техніки 

Інші технічні фахівці 
в галузі фізичних 
наук та техніки 

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

Національним класифікатором України ДК 003:2010 „Класифікатор 
професій”) 

3119 Черговий по залізничній станції. 
 

1.5. Професійна кваліфікація 
Черговий по залізничній станції V класу 
Черговий по залізничній станції ІV класу 
Черговий по залізничній станції ІІІ класу 
Черговий по залізничній станції ІІ класу 
Черговий по залізничній станції І класу 
Черговий по залізничній станції позакласній 
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Незалежно від класу залізничної станції черговий по залізничній станції 
виконує однакові трудові функції та повинен володіти всіма компетентностями, 
визначеними у пункті 5 цього професійного стандарту. Робота відрізняється 
обсягом та інтенсивністю праці. 

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

організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації) 
На залізничних станціях магістрального залізничного транспорту,  

на підприємствах промислового залізничного транспорту, інших підприємствах, 
на яких використовується праця чергового по залізничній станції.  

Черговий по залізничній станції на магістральному залізничному 
транспорті працює під керівництвом начальника станції, поїзного диспетчера. 

Черговий по залізничній станції на підприємствах промислового 
залізничного транспорту, інших підприємствах працює під керівництвом 
визначених відповідних працівників. 

Робоче місце розташовано на посту чергового по залізничній станції. 
 
1.7. 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. Робота пов’язана з підвищеним нервово-
емоційним навантаженням. Пільги та компенсації надаються відповідно до 
чинного законодавства. Основними чинниками зовнішнього середовища, що 
впливають на здоров’я працівника при виконанні обов’язків чергового по 
станції є: при виході на залізничні колії – рухомий склад, підвищена чи знижена 
температура повітря, підвищена вологість і рух повітря, недостатнє освітлення 
робочої зони; напруженість трудового процесу; при роботі на персональному 
комп’ютері – підвищений рівень електромагнітного випромінювання; при 
виникненні аварійної ситуації – фактори вибуху, пожежі, дія хімічних речовин і 
підвищеного значення напруги електричного ланцюга, замикання якого може 
пройти через тіло людини. 
 

1.8. Засоби захисту 
Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та 

колективного захисту – за встановленими нормами. 
 
1.10. Умови допуску до роботи за професією 
Вік 18 років і старше. 
Наявність документа про фахову передвищу освіту за освітньо-

професійним ступенем фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 
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„Транспортні технології (на залізничному транспорті)” галузі знань „Транспорт” 
– у разі виконання посадових обов’язків чергового по залізничній станції  
IV-V класу. Стаж роботи на залізничній станції IV-V класу – не менше 2 років. 

Наявність документа про вищу освіту початкового рівня (короткий цикл) 
за ступенем молодший бакалавр за спеціальністю „Транспортні технології (на 
залізничному транспорті)” галузі знань „Транспорт” – у разі виконання 
посадових обов’язків чергового по залізничній станції III класу. Стаж роботи на 
залізничній станції IV-V класу – не менше 3 років. 

Наявність документа про вищу освіту першого рівня за ступенем 
бакалавр за спеціальністю „Транспортні технології (на залізничному 
транспорті)” галузі знань „Транспорт” – у разі виконання посадових обов’язків 
чергового по залізничній станції ІІ класу. Стаж роботи на посаді чергового по 
залізничній станції III класу – не менше     4 років. 

Наявність документа про вищу освіту другого рівня за ступенем магістр 
за спеціальністю „Транспортні технології (на залізничному транспорті)” галузі 
знань „Транспорт” – у разі виконання посадових обов’язків чергового по 
залізничній станції І класу та позакласної. Стаж роботи на посаді чергового по 
залізничній станції II класу – не менше 4 років. 

Наявність медичної довідки про проходження попереднього 
(періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність 
до роботи за професією „Черговий по залізничній станції”. 

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 інструкцій, що регламентують 
безпечну роботу залізничного транспорту.  

Наявність сертифіката про проходження спеціального навчання і 
перевірки знань нормативних документів з питань перевезення небезпечних 
вантажів згідно із функціями та обов’язками у галузі залізничного транспорту 
за класом небезпечного вантажу. 
 

1.11. Документи, що підтверджують професійну та освітню 
кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК  

Для чергового по залізничній станції IV-V класу – диплом фахового 
молодшого бакалавра. 5 рівень НРК.  
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Для чергового по залізничній станції III класу – диплом молодшого 
бакалавра. 5 рівень НРК.  

Для чергового по залізничній станції ІІ класу – диплом бакалавра.  
6 рівень НРК.  

Для чергового по залізничній станції І класу та позакласної – диплом 
магістра. 7 рівень НРК.  
 

2. Навчання та професійний розвиток 
Навчання проводиться в закладах фахової передвищої і вищої освіти, які 

мають ліцензію на провадження освітньої діяльності за спеціальністю 
„Транспортні технології (на залізничному транспорті)” галузі знань 
„Транспорт”. 

 
2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації): 
Підготовка на рівні фахової передвищої освіти для здобуття ступеню 

фаховий молодший бакалавр за спеціальністю „Транспортні технології (на 
залізничному транспорті)” галузі знань „Транспорт”.  

Підготовка на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти для 
здобуття ступеню молодший бакалавр за спеціальністю „Транспортні технології 
(на залізничному транспорті)” галузі знань „Транспорт”. 

Підготовка на першому рівні вищої освіти для здобуття ступеню бакалавр 
за спеціальністю „Транспортні технології (на залізничному транспорті)” галузі 
знань „Транспорт”. 

Підготовка на другому рівні вищої освіти для здобуття ступеню магістр за 
спеціальністю „Транспортні технології (на залізничному транспорті)” галузі 
знань „Транспорт”. 
 

2.2. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти 
(назва кваліфікації) 

Підвищення кваліфікації шляхом підготовки на початковому рівні 
(короткий цикл) вищої освіти для здобуття ступеню молодший бакалавр за 
спеціальністю „Транспортні технології (на залізничному транспорті)” галузі 
знань „Транспорт”. 

Підвищення кваліфікації шляхом підготовки на першому рівні вищої 
освіти для здобуття ступеню бакалавр за спеціальністю „Транспортні технології 
(на залізничному транспорті)” галузі знань „Транспорт”. 

Підвищення кваліфікації шляхом підготовки на другому рівні вищої 
освіти для здобуття ступеню магістр за спеціальністю „Транспортні технології 
(на залізничному транспорті)” галузі знань „Транспорт”. 

 
2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти 

(назва кваліфікації) 
Підвищення кваліфікації здійснюється не рідше ніж один раз на 5 років. 
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2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації) 
Спеціальне навчання з питань перевезення небезпечних вантажів для 

працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів проводиться один раз 
на 5 років. 
 3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну 
діяльність 
 Кодекс законів про працю України. 
 Кодекс цивільного захисту України. 

Закон України „Про залізничний транспорт”. 
 Закон України „Про охорону праці”. 
 Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування”. 

Статут залізниць України, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 06.04.1998 № 457. 

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.  

Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 31.05.2000 № 120 
„Про затвердження Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на 
електрифікованих лініях”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
08.06.2000 за № 340/4561. 

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 України 21.11.2000 № 644 „Про 
затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів”, зареєстрований 
у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за № 861/5082. 

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 Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 
26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку 
робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 15.02.2005 за № 231/10511. 

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.12.2006 № 1196 
„Про затвердження Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та 
пошти залізничним транспортом України”, зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 04.04.2007 за № 310/13577. 

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.06.2007 № 499 
„Про затвердження Положення про порядок вивчення та перевірку знань 
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нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками 
залізничного транспорту України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 09.07.2007 за № 777/14044. 

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 внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про 
затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697. 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.01.2017 № 141 
„Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного 
транспорту”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.02.2017  
за № 238/30106. 

Наказ Міністерства інфраструктури України від 03.07.2017 № 235 „Про 
затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на 
залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
25.07.2017 за № 904/30772. 

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 31.08.2005 № 507 
„Про затвердження Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях 
України”. 

Наказ Міністерства промислової політики України від 13.08.2010 № 407 
„Про затвердження та введення в дію Інструкції з руху поїздів і маневрової 
роботи та з сигналізації на залізничному транспорті промислових підприємств”. 

Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, методичні 
рекомендації тощо, що регламентують професійну діяльність чергового по 
залізничній станції. 
  

4. Загальні компетентності 
Здатність дотримуватись професійної лексики та етики ділового 

спілкування. 
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях. 
Здатність раціонально використовувати робочий час. 
Здатність чітко, лаконічно та достовірно надавати інформацію, видавати 

розпорядження. 
Здатність оперативно приймати рішення в межах професійної 

компетентності. 
Здатність застосовувати знання на практиці. 
Здатність працювати в команді. 
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5. Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за 
трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них), умовні 
позначення 

Умовне 
позначення Трудові функції Професійні компетентності (за 

трудовою дією або групою трудових дій) 
Умовне 

позначення 
А Приймання / 

здавання 
чергування  
 

Здатність ознайомлюватися з планом 
роботи, вказівками та розпорядженнями 
щодо прийому, відправлення поїздів і 
маневрової роботи 

А1 

Здатність перевіряти справність приладів 
управління пристроями СЦБ* та зв’язку, 
наявність і справність інструментів, 
сигнальних приладів і інвентарю суворого 
обліку 

А2 

Здатність визначати наявність і 
розташування рухомого складу на 
станційних і під’їзних коліях, стан 
прилеглих перегонів, перевіряти явку на 
роботу причетних працівників 

А3 

Б Ведення поїзної 
та технічної 
документації 

Здатність виконувати записи у відповідних 
книгах і журналах, заповнювати 
встановлені форми письмових дозволів і 
документів  

Б1 

В Приймання, 
відправлення та 
пропуск поїздів 

Здатність виконувати вимоги Правил 
технічної експлуатації залізниць України 
(ПТЕ), Правил технічної експлуатації 
залізничного транспорту промислових 
підприємств та інструкцій, положень щодо 
роботи станції 

В1 

Здатність керувати рухом поїздів на 
залізничній станції, в межах закріпленого 
району, отримувати (вводити) поїзну та 
оперативну інформацію з (до) дорожньої 
автоматизованої системи оперативного 
керування перевезеннями 

В2 

Здатність управляти пристроями СЦБ*, 
відкривати та закривати сигнали при 
підготовці маршрутів прийому, 
відправлення та пропуску поїздів 

В3 

Здатність вести переговори з причетними 
працівниками  
 

В4 

Здатність виконувати розпорядження 
начальника станції, поїзного диспетчера та 
причетних керівників  

В5 

Здатність приймати і відправляти поїзди 
при різних засобах СЦБ* та зв’язку, та при 
їх несправностях 

В6 

Здатність подавати поїзди під технічні та 
комерційні операції, контролювати 
готовність поїздів до експлуатації 

В7 
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Г Виконання 
маневрової 
роботи 

Здатність давати розпорядження щодо 
виконання маневрової роботи причетним 
працівникам, контролювати розташування, 
порядок закріплення вагонів на 
станційних коліях 

Г1 

Здатність управляти пристроями СЦБ*, 
відкривати та закривати сигнали при 
підготовці маневрових маршрутів 

Г2 

Д Дії у 
нестандартних 
ситуаціях 

Здатність вживати заходів щодо зупинки 
рухомого складу та ліквідації небезпеки 
при виникненні аварійної ситуації на 
перегоні або станції, що загрожує безпеці 
руху, життю та здоров’ю людей 

Д1 

Здатність надавати домедичну допомогу 
особам при невідкладних станах 

Д2 

*СЦБ – сигналізація, централізація та блокування 
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6. Опис трудових функцій (трудові функції; предмети і засоби праці (обладнання, устаткування, матеріали, 
інструмент); професійні компетенції (за трудовою дією або групою трудових дій); знання, уміння та навички) 
 

Трудові 
функції 

Предмети і 
засоби праці 
(обладнання, 

устаткування, 
матеріали, 
інструмент  

Професійні 
компетентності  

(за трудовою дією 
або групою 

трудових дій) 

Необхідні знання Необхідні уміння і навички 

А 
Приймання / 

здавання 

чергування  

 

План формування 

поїздів; 

графік руху 

поїздів; 

технічно-

розпорядчий акт 

(ТРА) станції; 

технологічний 

процес роботи 

станції; 

єдиний 

технологічний 

процес роботи 

станції і під’їзних 

колій; 

витяг із розкладу 

руху 

пасажирських, 

вантажних та 

приміських 

поїздів із 

зазначенням  часу 

відправлення 

поїздів  із сусідніх 

станцій; 

А1. Здатність 

ознайомлюватися з 

планом роботи, 

вказівками та 

розпорядженнями 

щодо прийому, 

відправлення 

поїздів і маневрової 

роботи 

А1.З1. Накази, вказівки щодо 

професійної діяльності  

А1.З2. Методичні, нормативні та інші 

керівні матеріали (за колом обов’язків) 

А1.З3. ТРА станції 

А1.З4.  Технологічний процес роботи 

станції  

А1.З5.  Правила внутрішнього 

трудового розпорядку залізничної 

станції 

А1.З6.  Посадова інструкція чергового 

по залізничній станції 

А1.З7. Інструкція з охорони праці для 

чергового по залізничній станції 

А1.З8. Правила користування 

пристроями СЦБ та зв’язку 

А1.З9. Порядок приймання та здавання  

чергування 

А1.У1. Користуватися та 

дотримуватися вимог нормативно-

правової документації та інструкцій  

А1.У2. Ознайомлюватися та 

виконувати план роботи, вказівки та 

розпорядження щодо прийому, 

відправлення поїздів і маневрової 

роботи 

А1.У3. Ознайомлюватися з поїзною 

обстановкою на станції 

А1.У4. Користуватися наявними 

приладами управління пристроями 

СЦБ та зв’язку з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів 

А1.У5. Володіти технічною 

термінологією 

А1.У6. Дотримуватися професійної 

лексики та етики ділового спілкування 

А1.У7. Дотримуватися вимог охорони 

праці  при ознайомленні з планом 

роботи, вказівками і розпорядженнями 

щодо прийому, відправлення поїздів і 

маневрової роботи 
А2. Здатність 

перевіряти 

А1.З8.  Правила користування 

пристроями СЦБ та зв’язку 

А2.У1. Виконувати перевірку 

справності пристроїв СЦБ за 
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графік чергувань; 

план роботи на 

зміні; 

план виконання 

маневрової 

роботи; 

поїзна та технічна 

документація 

встановленої 

форми; 

журнал „Людина 

на колії”; 

посадова 

інструкція 

чергового по 

залізничній 

станції; 

інструкція з 

охорони праці для 

чергового по 

залізничній 

станції; 

місцеві інструкції 

справність 

приладів 

управління 

пристроями СЦБ та 

зв’язку, наявність і 

справність 

інструментів, 

сигнальних 

приладів і 

інвентарю суворого 

обліку 

А2.З1. Правила технічної експлуатації 

залізниць України 

А2.З2. Інструкція з руху поїздів і 

маневрової роботи на залізницях 

України 

А2.З3. Інструкція з сигналізації на 

залізницях України  

А2.З4.  Інструкція з забезпечення 

безпеки руху поїздів під час виконання 

робіт з технічного обслуговування та 

ремонту пристроїв СЦБ на залізницях 

України 

А2.З5.  Перелік необхідного інвентарю 

та сигнального приладдя, порядок 

використання 

А2.З6. Інструкція з руху поїздів і 

маневрової роботи на залізничному 

транспорті промислових підприємств  

А2.З7. Інструкція з сигналізації на 

залізничному транспорті промислових 

підприємств України 

А2.З8. Правила технічної експлуатації 

залізничного транспорту промислових 

підприємств  

показанням контрольних приладів, 

наявності на них пломб відповідно до 

опису 

А2.У2. Перевіряти наявність і 

справність інструментів, сигнальних 

приладів і інвентарю 

А2.У3. Визначити причину порушення 

нормальної дії пристроїв СЦБ та 

зв’язку 

А2.У4.  Виконувати запис показників 

лічильників штучного спрацювання 

пристроїв контролю прибуття, 

запрошувальних сигналів, штучної 

обробки маршруту тощо (за їх 

наявності) 

А2.У5. Дотримуватися вимог охорони 

праці  під час перевірки справності 

приладів управління пристроями СЦБ 

та зв’язку, наявності та справності 

інструментів, сигнальних приладів і 

інвентарю суворого обліку 

А3. Здатність 

визначати наявність 

і розташування 

рухомого складу на 

станційних і 

під’їзних коліях, 

стан прилеглих 

перегонів, 

перевіряти явку на 

роботу причетних 

А1.З3. ТРА станції  
А1.З4. Технологічний процес роботи 

станції  
А1.З8.  Правила користування 

пристроями СЦБ та зв’язку 

А2.З1. Правила технічної експлуатації 

залізниць України 

А2.З2.  Інструкція з руху поїздів і 

маневрової роботи на залізницях 

України 

А1.У6. Дотримуватися професійної 

лексики та етики ділового спілкування 

А3.У1. Перевіряти відповідність 

фактичного становища на станції 

показанням приладів управління СЦБ 

та зв’язку та записам у журналах і 

книгах 

А3.У2. Перевіряти правильність закріп-

лення рухомого складу за нормами та 

порядком, встановленим ТРА станції 
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працівників А2.З3. Інструкція з сигналізації на 

залізницях України  

А2.З6. Інструкція з руху поїздів і 

маневрової роботи на залізничному 

транспорті промислових підприємств  

А2.З7. Інструкція з сигналізації на 

залізничному транспорті промислових 

підприємств України 

А2.З8. Правила технічної експлуатації 

залізничного транспорту промислових 

підприємств 

А3.З1. Регламент переговорів 

А3.У3. Перевіряти явку на роботу 

причетних працівників і стан їх 

робочих місць за наданою ними 

інформацією  

А3.У4. Проводити інструктажі з 

причетними працівниками (за 

необхідності) 

А3.У5. Дотримуватися регламенту 

переговорів 

А3.У6. Дотримуватися вимог охорони 

праці  та безпеки руху поїздів при 

визначенні наявності та розташування 

рухомого складу на станційних і 

під’їзних коліях, стану прилеглих 

перегонів, перевірці явки на роботу 

причетних працівників 

Б 
Ведення 

поїзної та 

технічної 

документації 

План формування 

поїздів; 

графік руху 

поїздів; 

технічно-

розпорядчий акт 

(ТРА) станції; 

технологічний 

процес роботи 

станції; 

єдиний 

технологічний 

процес роботи 

станції і під’їзних 

колій; 

витяг із розкладу 

руху 

пасажирських, 

Б1. Здатність 

виконувати записи 

у відповідних 

книгах і журналах, 

заповнювати 

встановлені форми 

письмових дозволів 

і документів 

А1.З1. Накази, вказівки щодо 

професійної діяльності  

А1.З2. Методичні, нормативні та інші 

керівні матеріали (за колом обов’язків) 

А1.З3. ТРА станції  
А1.З4. Технологічний процес роботи 

станції  

А1.З6. Посадова інструкція чергового 

по залізничній станції 

А2.З1. Правила технічної експлуатації 

залізниць України 

А2.З2. Інструкція з руху поїздів і 

маневрової роботи на залізницях 

України 

А2.З3. Інструкція з сигналізації на 

залізницях України  
А2.З4. Інструкція з забезпечення 

безпеки руху поїздів під час виконання 

Б1.У1. Виконувати записи у 

документації встановленої форми: 

журналах – руху поїздів і локомотивів; 

поїзних телефонограм; огляду колій, 

стрілочних переводів; пристроїв СЦБ 

та зв’язку; контактної мережі, 

диспетчерських розпоряджень; книзі 

для запису попереджень на поїзди  

Б1.У2. Заповнювати та видавати при 

певних умовах машиністам локомотивів, 

що відправляються, встановлені форми 

письмових дозволів і документів:  

дозвіл при автоматичному блокуванні; 

дозвіл при напівавтоматичному 

блокуванні; 

дозвіл на відправлення поїзда зі 

станції при перерві всіх засобів 

зв’язку; 
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вантажних та 

приміських 

поїздів із 

зазначенням  часу 

відправлення 

поїздів  із сусідніх 

станцій; 

графік чергувань; 

план роботи на 

зміні; 

план виконання 

маневрової 

роботи; 

поїзна і технічна 

документація 

встановленої 

форми; 

журнал „Людина 

на колії”; 

посадова 

інструкція 

чергового по 

залізничній 

станції; 

інструкція з 

охорони праці для 

чергового по 

залізничній 

станції; 

місцеві інструкції 

робіт з технічного обслуговування та 

ремонту пристроїв СЦБ на залізницях 

України  

А2.З6. Інструкція з руху поїздів і 

маневрової роботи на залізничному 

транспорті промислових підприємств  

А2.З7. Інструкція з сигналізації на 

залізничному транспорті промислових 

підприємств України 

А2.З8. Правила технічної експлуатації 

залізничного транспорту промислових 

підприємств 
Б1.З1. План формування поїздів 

Б1.З2. Графік руху поїздів  

Б1.З3. Правила перевезень вантажів 

Б1.З4. Єдиний технологічний процес 

роботи станції і під’їзних колій 

Б1.З5. Інструкція щодо забезпечення 

безпеки руху поїздів під час виконання 

колійних робіт 

Б1.З6. Нормативні акти з охорони 

праці та виробничої санітарії, 

пожежної безпеки, електробезпеки 

дозвіл про відправлення поїзда на 

закритий перегін; 

дозвіл на прямування поїзда на 

станцію при забороняючому показанні 

світлофора; 

колійна записка; 

натурний лист; 

повідомлення про рух поїзда на 1-

колійних перегонах при перерві дії 

всіх засобів сигналізації та зв’язку; 

попередження про обмеження 

швидкості або особливих умовах 

прямування поїзда  

 

В 
Приймання, 

відправлення 

та пропуск 

План формування 

поїздів; 

графік руху 

поїздів; 

В1. Здатність 

виконувати вимоги 

Правил технічної 

експлуатації 

А1.З1. Накази, вказівки щодо 

професійної діяльності  

А1.З2. Методичні, нормативні та інші 

керівні матеріали (за колом обов’язків) 

А1.У4.  Користуватися наявними 

приладами управління пристроями 

СЦБ та зв’язку з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів 
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поїздів технічно-

розпорядчий акт 

(ТРА) станції; 

технологічний 

процес роботи 

станції; 

єдиний 

технологічний 

процес роботи 

станції і під’їзних 

колій; 

витяг із розкладу 

руху 

пасажирських, 

вантажних та 

приміських 

поїздів із 

зазначенням  часу 

відправлення 

поїздів  із сусідніх 

станцій; 

графік чергувань; 

план роботи на 

зміні; 

план виконання 

маневрової 

роботи; 

поїзна і технічна 

документація 

встановленої 

форми; 

журнал „Людина 

на колії”; 

посадова 

залізниць України 

(ПТЕ), Правил 

технічної 

експлуатації 

залізничного 

транспорту 

промислових 

підприємств та 

інструкцій, 

положень щодо 

роботи станції 

А1.З3. ТРА станції  
А1.З4. Технологічний процес роботи 

станції  
А1.З6. Посадова інструкція чергового 

по залізничній станції 

А1.З7. Інструкція з охорони праці для 

чергового по залізничній станції  
А1.З8.  Правила користування 

пристроями СЦБ та зв’язку 

А2.З1. Правила технічної експлуатації 

залізниць України 

А2.З2. Інструкція з руху поїздів і 

маневрової роботи на залізницях 

України 

А2.З3. Інструкція з сигналізації на 

залізницях України  
А2.З6. Інструкція з руху поїздів і 

маневрової роботи на залізничному 

транспорті промислових підприємств  

А2.З7. Інструкція з сигналізації на 

залізничному транспорті промислових 

підприємств України 

А2.З8. Правила технічної експлуатації 

залізничного транспорту промислових 

підприємств 
Б1.З1. План формування поїздів 

Б1.З2. Графік руху поїздів  

Б1.З3. Правила перевезень вантажів 

Б1.З4. Єдиний технологічний процес 

роботи станції і під’їзних колій 

 
 
 
 

В1.У1. Виконувати і вимагати 

виконання від підлеглих працівників 

вимог ПТЕ та інструкцій, положень 

щодо роботи станції  

В1.У2. Користуватися та 

дотримуватися вимог нормативно-

правової документації та інструкцій 

В1.У3. Забезпечувати безпеку руху 

поїздів, виконання плану формування, 

графіка руху поїздів і плану 

маневрової роботи 

В1.У4. Користуватися інструментом, 

сигнальними приладами та інвентарем 

із дотриманням вимог охорони праці і 

безпеки життєдіяльності  

В1.У5. Оперативно керувати 

підлеглими працівниками, 

контролювати дотримання ними вимог 

нормативно-правових документів 

В1.У6. Користуватися інформацією, 

наведеною в перевізних документах 

В1.У7. Дотримуватися безпеки руху 

поїздів при виконанні вимог Правил 

технічної експлуатації  залізниць 

України (ПТЕ) та інструкцій, положень 

щодо роботи станції 
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інструкція 

чергового по 

залізничній 

станції; 

інструкція з 

охорони праці для 

чергового по 

залізничній 

станції; 

місцеві інструкції 

 
В2. Здатність 

керувати рухом 

поїздів на 

залізничній станції, 

в межах 

закріпленого 

району, отримувати 

(вводити) поїзну та 

оперативну 

інформацію з (до) 

дорожньої 

автоматизованої 

системи 

оперативного 

керування 

перевезеннями 

А1.З1. Накази, вказівки щодо 

професійної діяльності  

А1.З2. Методичні, нормативні та інші 

керівні матеріали (за колом обов’язків) 

А1.З3. ТРА станції  
А1.З4. Технологічний процес роботи 

станції  

А1.З6. Посадова інструкція чергового 

по залізничній станції 

А1.З7. Інструкція з охорони праці для 

чергового по залізничній станції  
А1.З8. Правила користування 

пристроями СЦБ та зв’язку 

А2.З1. Правила технічної експлуатації 

залізниць України 

А2.З2. Інструкція з руху поїздів і 

маневрової роботи на залізницях 

України 

А2.З3. Інструкція з сигналізації на 

залізницях України 

А2.З6. Інструкція з руху поїздів і 

маневрової роботи на залізничному 

транспорті промислових підприємств  

А2.З7. Інструкція з сигналізації на 

залізничному транспорті промислових 

підприємств України 

А2.З8. Правила технічної експлуатації 

залізничного транспорту промислових 

підприємств 
Б1.З1. План формування поїздів 

Б1.З2. Графік руху поїздів 

Б1.З3. Правила перевезень вантажів 

Б1.З4. Єдиний технологічний процес 

В2.У1. Керувати рухом поїздів на 

залізничній станції, в межах 

закріпленого району станції 

В2.У2. Визначати поїзну та маневрову 

обстановку 

В2.У3. Приймати оптимальні рішення 

щодо організації руху поїздів і 

маневрової роботи  

В2.У4. Виконувати операції з 

підготовки маршрутів приймання, 

відправлення, пропуску поїздів із 

дотриманням вимог нормативно-

правових документів і інструкцій 

В2.У5. Контролювати за показаннями 

контрольних приладів правильність 

виконання наданих причетним 

працівникам розпоряджень  

В2.У6. Перевіряти прибуття поїзда в 

повному складі та зупинку його в 

межах корисної довжини колії 

способом, встановленим ТРА станції 

В2.У7. Забезпечувати розташування 

рухомого складу на коліях у 

відповідності до їх спеціалізації, 

контролювати їх закріплення 

В2.У8. Дотримуватися вимог охорони 

праці та безпеки руху поїздів під час 

керування рухом поїздів на залізничній 

станції, в межах закріпленого району, 

отримання (введення) поїзної та 

оперативної інформації з (до) 

дорожньої автоматизованої системи 

оперативного керування перевезеннями 
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роботи станції і під’їзних колій 

В2.З1. Правила користування 

персональною електронно-

обчислювальною машиною 

В2.З2. Правила користування 

дорожньою автоматизованою 

системою оперативного керування 

перевезеннями 

В3. Здатність 

управляти 

пристроями СЦБ, 

відкривати та 

закривати сигнали 

при підготовці 

маршрутів 

прийому, 

відправлення та 

пропуску поїздів 

А1.З1. Накази, вказівки щодо 

професійної діяльності  

А1.З2. Методичні, нормативні та інші 

керівні матеріали (за колом обов’язків) 

А1.З3. ТРА станції 

А1.З4. Технологічний процес роботи 

станції  
А1.З8. Правила користування 

пристроями СЦБ та зв’язку 

А2.З1. Правила технічної експлуатації 

залізниць України 

А2.З2. Інструкція з руху поїздів і 

маневрової роботи на залізницях 

України 

А2.З3. Інструкція з сигналізації на 

залізницях України 

А2.З4. Інструкція з забезпечення 

безпеки руху поїздів під час виконання 

робіт з технічного обслуговування та 

ремонту пристроїв СЦБ на залізницях 

України 

А2.З6. Інструкція з руху поїздів і 

маневрової роботи на залізничному 

транспорті промислових підприємств  

А2.З7. Інструкція з сигналізації на 

залізничному транспорті промислових 

А1.У4.  Користуватися наявними 

приладами управління пристроями 

СЦБ та зв’язку з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів 

В3.У1. Готувати маршрути, 

контролювати правильність їх 

приготування за показаннями 

контрольних апаратів управління 

пристроями СЦБ та зв’язку 

В3.У2. Реагувати оперативно на зміну 

в роботі пристроїв СЦБ 

В3.У3. Виявляти несправність 

пристроїв СЦБ при порушенні їх 

нормальної дії  та вносити запис до 

відповідного журналу  

В3.У4. Використовувати наявні засоби 

для з’ясування причин порушення 

нормальної дії пристроїв СЦБ 

В3.У5. Виконувати подальшу роботу, 

до усунення несправностей, 

відповідно до передбаченого ТРА 

станції порядку  

В3.У6. Дотримуватися вимог охорони 

праці та безпеки руху поїздів під час 

управління пристроями СЦБ, 

відкриття та закриття сигналів при 



16 

підприємств України 

А2.З8. Правила технічної експлуатації 

залізничного транспорту промислових 

підприємств 

підготовці маршрутів прийому, 

відправлення та пропуску поїздів  

В4. Здатність вести 

переговори з 

причетними 

працівниками  

А1.З1. Накази, вказівки щодо 

професійної діяльності  

А1.З2. Методичні, нормативні та інші 

керівні матеріали (за колом обов’язків) 

А1.З3. ТРА станції  
А1.З4. Технологічний процес роботи 

станції  
А1.З6. Посадова інструкція чергового 

по залізничній станції 

А1.З7. Інструкція з охорони праці для 

чергового по залізничній станції  
А1.З8. Правила користування 

пристроями СЦБ та зв’язку 

А2.З1. Правила технічної експлуатації 

залізниць України 

А2.З2. Інструкція з руху поїздів і 

маневрової роботи на залізницях 

України 

А2.З3. Інструкція з сигналізації на 

залізницях України  

А2.З6. Інструкція з руху поїздів і 

маневрової роботи на залізничному 

транспорті промислових підприємств  

А2.З7. Інструкція з сигналізації на 

залізничному транспорті промислових 

підприємств України 

А2.З8. Правила технічної експлуатації 

залізничного транспорту промислових 

підприємств 
Б1.З1. План формування поїздів 

А1.У6. Дотримуватися професійної 

лексики та етики ділового спілкування 

А3.У5. Дотримуватись регламенту 

переговорів  
В2.У5. Контролювати правильність 

виконання наданих причетним 

працівникам розпоряджень за 

показаннями контрольних приладів 

В2.У7. Забезпечувати розташування 

рухомого складу на коліях у 

відповідності до їх спеціалізації, 

контролювати їх закріплення 

В4.У1. Вести переговори з черговими 

сусідніх станцій, 

машиністами локомотивів та інших 

рухомих одиниць у межах станції та 

перегонів, що до неї прилягають 

В4.У2. Реагувати оперативно на зміни 

поїзної обстановки 

В4.У3. Повідомляти про час прибуття, 

відправлення, прослідування поїзда 

чергового сусідньої станції (поїзного 

диспетчера) 

В4.У4. Керувати оперативно та давати 

розпорядження причетним 

працівникам  

В4.У5. Сповіщати причетних 

працівників про всі пересування 

рухомого складу в межах станції 

В4.У6. Дотримуватися вимог охорони 
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Б1.З2. Графік руху поїздів 

Б1.З3. Правила перевезень вантажів 

Б1.З4. Єдиний технологічний процес 

роботи станції і під’їзних колій 

праці під час ведення переговорів із 

причетними працівниками  

В5. Здатність 

виконувати 

розпорядження 

начальника станції, 

поїзного 

диспетчера та 

причетних 

керівників 

А1.З1. Накази, вказівки щодо 

професійної діяльності  

А1.З2. Методичні, нормативні та інші 

керівні матеріали (за колом обов’язків) 

А1.З3. ТРА станції  
А1.З4. Технологічний процес роботи 

станції  
А1.З6. Посадова інструкція чергового 

по залізничній станції 

А1.З7. Інструкція з охорони праці для 

чергового по залізничній станції  
А1.З8. Правила користування 

пристроями СЦБ та зв’язку 

А2.З2. Інструкція з руху поїздів і 

маневрової роботи на залізницях 

України 

А2.З6. Інструкція з руху поїздів і 

маневрової роботи на залізничному 

транспорті промислових підприємств  

Б1.З1. План формування поїздів 

Б1.З2. Графік руху поїздів  

Б1.З3. Правила перевезень вантажів 

Б1.З4. Єдиний технологічний процес 

роботи станції і під’їзних колій 

А1.У6. Дотримуватися професійної 

лексики та етики ділового спілкування 

В5.У1. Виконувати розпорядження 

начальника станції, поїзного 

диспетчера та причетних керівників 

щодо формування поїздів для 

своєчасного їх відправлення, подачі 

вагонів під навантаження та 

вивантаження, на колії ремонту або 

прибирання їх з навантажувально-

розвантажувальних колій 

В5.У2. Забезпечувати виконання 

змінного плану роботи станції, плану 

формування та графіку руху поїздів  

В5.У3. Забезпечувати виконання 

наказів, розпоряджень, вказівок 

начальника станції, поїзного 

диспетчера та причетних керівників  

В5.У4. Дотримуватися вимог охорони 

праці та безпеки руху поїздів при 

виконанні наказів, розпоряджень 

начальника станції, поїзного 

диспетчера та причетних керівників 

В6. Здатність 

приймати і 

відправляти поїзди 

при різних засобах 

СЦБ та зв’язку, та 

при їх 

А1.З1. Накази, вказівки щодо 

професійної діяльності  

А1.З2. Методичні, нормативні та інші 

керівні матеріали (за колом обов’язків) 

А1.З3. ТРА станції 

А1.З4. Технологічний процес роботи 

А1.У4.  Користуватися наявними 

приладами управління пристроями 

СЦБ та зв’язку з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів 

А1.У6. Дотримуватися професійної 

лексики та етики ділового спілкування 
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несправностях станції  

А1.З6. Посадова інструкція чергового 

по залізничній станції 

А1.З7. Інструкція з охорони праці для 

чергового по залізничній станції 

А1.З8. Правила користування 

пристроями СЦБ та зв’язку  
А2.З1. Правила технічної експлуатації 

залізниць України 

А2.З2. Інструкція з руху поїздів і 

маневрової роботи на залізницях 

України 

А2.З3. Інструкція з сигналізації на 

залізницях України 

А2.З4. Інструкція з забезпечення 

безпеки руху поїздів під час виконання 

робіт з технічного обслуговування та 

ремонту пристроїв СЦБ на залізницях 

України 

А2.З6. Інструкція з руху поїздів і 

маневрової роботи на залізничному 

транспорті промислових підприємств  

А2.З7. Інструкція з сигналізації на 

залізничному транспорті промислових 

підприємств України 

А2.З8. Правила технічної експлуатації 

залізничного транспорту промислових 

підприємств 

Б1.З1. План формування поїздів 

Б1.З5. Інструкція щодо забезпечення 

безпеки руху поїздів під час виконання 

колійних робіт 

Б1.З2. Графік руху поїздів 

Б1.З3. Правила перевезень вантажів 

В6.У1. Виконувати необхідні записи в 

відповідних книгах і журналах 

В6.У2. Надавати за певних умов 

письмові дозволи та документи 

встановленої форми машиністам 

рухомих одиниць  

В6.У3. Приймати та відправляти 

поїзди при: 

автоматичному блокуванні;  

напівавтоматичному блокуванні;  

автоматичній локомотивній 

сигналізації, що застосовується як 

самостійний засіб сигналізації та 

зв’язку;  

електрожезловій системі 

та при несправностях цих систем 

В6.У4. Приймати та відправляти 

поїзди при наявності примикань на 

перегоні 

В6.У5. Приймати та відправляти 

поїзди при телефонних засобах зв’язку 

В6.У6. Приймати та відправляти 

поїзди при перерві дії всіх засобів 

сигналізації та зв’язку 

В6.У7. Приймати та відправляти 

відбудовні, пожежні, господарчі 

поїзди, самохідний та спеціальний 

самохідний рухомий склад, допоміжні 

локомотиви 

В6.У8. Дотримуватися вимог охорони 

праці та безпеки руху поїздів під час 

приймання та відправлення поїздів при 

різних засобах СЦБ та зв’язку а також 

при їх несправностях 
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Б1.З4. Єдиний технологічний процес 

роботи станції і під’їзних колій 

В7. Здатність 

подавати поїзди під 

технічні та 

комерційні 

операції, 

контролювати 

готовність поїздів 

до експлуатації 

А1.З3. ТРА станції 

А1.З4. Технологічний процес роботи 

станції   

А1.З6. Посадова інструкція чергового 

по залізничній станції 

А1.З7. Інструкція з охорони праці для 

чергового по залізничній станції 

А1.З8. Правила користування 

пристроями СЦБ та зв’язку  
Б1.З6. Нормативні акти з охорони 

праці і виробничої санітарії, пожежної 

безпеки, електробезпеки 

А1.У4.  Користуватися наявними 

приладами управління пристроями 

СЦБ та зв’язку з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів 

А1.У6. Дотримуватися професійної 

лексики та етики ділового спілкування 

В7.У1. Реагувати оперативно на зміни 

в плані роботи 

В7.У2. Дотримуватися вимог охорони 

праці та безпеки руху поїздів під час 

подачі поїздів під технічні та 

комерційні операції, контролю 

готовності поїздів до експлуатації 

Г  
Виконання 

маневрової 

роботи 

Графік руху 

поїздів; 

технічно-

розпорядчий акт 

(ТРА) станції; 

технологічний 

процес роботи 

станції; 

єдиний 

технологічний 

процес роботи 

станції і під’їзних 

колій; 

витяг із розкладу 

руху 

пасажирських, 

вантажних та 

приміських 

поїздів із 

Г1. Здатність 

давати 

розпорядження 

щодо виконання 

маневрової роботи 

причетним 

працівникам, 

контролювати 

розташування, 

порядок 

закріплення вагонів 

на станційних 

коліях 

А1.З1. Накази, вказівки щодо 

професійної діяльності  

А1.З3. ТРА станції 

А1.З4. Технологічний процес роботи 

станції  

А1.З6. Посадова інструкція чергового 

по залізничній станції 

А1.З7. Інструкція з охорони праці для 

чергового по залізничній станції 

А1.З8. Правила користування 

пристроями СЦБ та зв’язку  
А2.З1. Правила технічної експлуатації 

залізниць України 

А2.З2. Інструкція з руху поїздів і 

маневрової роботи на залізницях 

України 

А2.З3. Інструкція з сигналізації на 

залізницях України 

А2.З6. Інструкція з руху поїздів і 

А1.У6. Дотримуватися професійної 

лексики та етики ділового спілкування 

В1.У6. Користуватися інформацією, 

наведеною в перевізних документах 

В2.У5. Контролювати правильність 

виконання наданих причетним 

працівникам розпоряджень за 

показаннями контрольних приладів 

Г1.У1. Сповіщати причетних 

працівників про всі пересування 

рухомого складу в межах станції, 

зміни в плані маневрової роботи 

Г1.У2. Виконувати операції з 

підготовки маршруту маневрових 

пересувань із дотриманням вимог 

нормативно-правової документації 

Г1.У3. Давати розпорядження на 

підготовку маршрутів причетним 

працівникам  
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зазначенням  часу 

відправлення 

поїздів  із сусідніх 

станцій; 

графік чергувань; 

план роботи на 

зміні; 

план виконання 

маневрової 

роботи; 

поїзна і технічна 

документація 

встановленої 

форми; 

журнал „Людина 

на колії”; 

посадова 

інструкція 

чергового по 

залізничній 

станції; 

інструкція з 

охорони праці для 

чергового по 

залізничній 

станції; 

місцеві інструкції 

маневрової роботи на залізничному 

транспорті промислових підприємств  

А2.З7. Інструкція з сигналізації на 

залізничному транспорті промислових 

підприємств України 

А2.З8. Правила технічної експлуатації 

залізничного транспорту промислових 

підприємств 
Б1.З1. План формування поїздів 

Б1.З2. Графік руху поїздів  

Б1.З3. Правила перевезень вантажів 

Б1.З4. Єдиний технологічний процес 

роботи станції і під’їзних колій 

Г1.З1. План маневрової роботи 

Г1.З2. Правила перевезення 

небезпечних вантажів 

Г1.У4. Перевіряти правильність 

приготування маршрутів 

Г1.У5. Користуватися приладами 

управління пристроями СЦБ і зв’язку 

для приготування маневрових 

маршрутів  

Г1.У6. Перевіряти відповідність 

закріплення рухомого складу згідно з 

вимогами ТРА станції  

Г1.У7. Забезпечувати безпеку руху та 

виконання маневрової роботи під час 

маневрів із вагонами, зайнятими 

людьми або завантаженими 

небезпечними вантажами класу 1 

(вибуховими матеріалами) та інших 

класів небезпеки, які вимагають 

особливої уваги 

Г1.У8. Виконувати вимоги  

нормативно правової документації та 

інструкцій щодо маневрової роботи  

Г1.У9. Дотримуватися вимог охорони 

праці та безпеки руху поїздів під час 

виконання маневрової роботи, 

контролю розташування і порядку 

закріплення вагонів на станційних 

коліях 

Г2. Здатність 

управляти 

пристроями СЦБ, 

відкривати та 

закривати сигнали 

при підготовці 

маневрових 

маршрутів 

А1.З1. Накази, вказівки щодо 

професійної діяльності  

А1.З3. ТРА станції 

А1.З4. Технологічний процес роботи 

станції 

А1.З6. Посадова інструкція чергового 

по залізничній станції 

А1.З7. Інструкція з охорони праці для 

А1.У4.  Користуватися наявними 

приладами управління пристроями 

СЦБ та зв’язку з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів 

В3.У1. Готувати маршрути, 

контролювати правильність їх 

приготування за показаннями 

контрольних апаратів управління 
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чергового по залізничній станції 

А1.З8. Правила користування 

пристроями СЦБ та зв’язку  
А2.З1. Правила технічної експлуатації 

залізниць України 

А2.З2. Інструкція з руху поїздів і 

маневрової роботи на залізницях 

України 

А2.З3. Інструкція з сигналізації на 

залізницях України 

А2.З6. Інструкція з руху поїздів і 

маневрової роботи на залізничному 

транспорті промислових підприємств  

А2.З7. Інструкція з сигналізації на 

залізничному транспорті промислових 

підприємств України 

А2.З8. Правила технічної експлуатації 

залізничного транспорту промислових 

підприємств 
Б1.З1. План формування поїздів 

Б1.З2. Графік руху поїздів  

Б1.З3. Правила перевезень вантажів 

Б1.З4. Єдиний технологічний процес 

роботи станції і під’їзних колій 

Г1.З1. План маневрової роботи 

Г2.З1. Інструкції про порядок роботи з 

вагонами, завантаженими 

небезпечними вантажами класу 1 

(Вибухові матеріали) 

пристроями СЦБ та зв’язку 

В3.У2. Реагувати оперативно на зміну 

в роботі пристроїв СЦБ 

В3.У3. Виявляти несправність 

пристроїв СЦБ при порушенні їх 

нормальної дії  та вносити запис до 

відповідного журналу  

В3.У4. Використовувати наявні засоби 

для з’ясування причин порушення 

нормальної дії пристроїв СЦБ 

В3.У5. Виконувати подальшу роботу, 

до усунення несправностей, 

відповідно до передбаченого ТРА 

станції порядку  

Г2.У1. Дотримуватися вимог охорони 

праці та безпеки руху поїздів під час 

управлінням пристроями СЦБ, 

відкриттям і закриттям сигналів при 

підготовці маневрових маршрутів 

Д  
Дії у 

нестандартни

х ситуаціях 

Графік руху 

поїздів; 

технічно-

розпорядчий акт 

(ТРА) станції; 

Д1. Здатність 

вживати заходів 

щодо зупинки 

рухомого складу та 

ліквідації 

А1.З1. Накази, вказівки щодо 

професійної діяльності  

А1.З3. ТРА станції 

А1.З4. Технологічний процес роботи 

станції  

А1.У6. Дотримуватися професійної 

лексики та етики ділового спілкування 

Д1.У1. Вживати заходів щодо зупинки 

рухомого складу та ліквідації 

небезпеки при виникненні аварійної 
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технологічний 

процес роботи 

станції; 

єдиний 

технологічний 

процес роботи 

станції і під’їзних 

колій; 

витяг із розкладу 

руху 

пасажирських, 

вантажних та 

приміських 

поїздів із 

зазначенням  часу 

відправлення 

поїздів  із сусідніх 

станцій; 

графік чергувань; 

план роботи на 

зміні; 

план виконання 

маневрової 

роботи; 

поїзна і технічна 

документація 

встановленої 

форми; 

журнал „Людина 

на колії”; 

посадова 

інструкція 

чергового по 

залізничній 

небезпеки при 

виникненні 

аварійної ситуації 

на перегоні або 

станції, що 

загрожує безпеці 

руху, життю та 

здоров’ю людей 

А1.З6. Посадова інструкція чергового 

по залізничній станції 

А1.З7. Інструкція з охорони праці для 

чергового по залізничній станції 

А1.З8. Правила користування 

пристроями СЦБ та зв’язку  
А2.З1. Правила технічної експлуатації 

залізниць України 

А2.З2. Інструкція з руху поїздів і 

маневрової роботи на залізницях 

України 

А2.З3. Інструкція з сигналізації на 

залізницях України 

А2.З6. Інструкція з руху поїздів і 

маневрової роботи на залізничному 

транспорті промислових підприємств  

А2.З7. Інструкція з сигналізації на 

залізничному транспорті промислових 

підприємств України 

А2.З8. Правила технічної експлуатації 

залізничного транспорту промислових 

підприємств 
Б1.З1. План формування поїздів 

Б1.З2. Графік руху поїздів  

Б1.З3. Правила перевезень вантажів 

Д1.З1. Методичні рекомендації щодо 

дій працівників господарств 

Укрзалізниці для забезпечення безпеки 

руху поїздів в нестандартних ситуаціях 

відповідно до вимог ПТЕ і інструкцій 

Д1.З2. Регламент дій працівників 

господарства перевезень, пов’язаних з 

рухом поїздів, в аварійних і 

нестандартних ситуаціях   

ситуації на перегоні або станції, що 

загрожує безпеці руху  

Д1.У2. Вживати заходів щодо 

приймання та відправлення поїздів у 

разі порушення встановленого графіка 

руху поїздів, прямування дільницею 

пасажирського поїзда, пропуск якого 

не передбачений розкладом руху 

поїздів (у т.ч. й при зміні маршруту 

прямування) 

Д1.У3. Вживати заходів щодо 

приймання та відправлення поїздів при 

відсутності електричного контролю, 

неможливості переведення стрілки 

(стрілок) із пульта управління, втраті 

контролю або несправжньому контролі 

положення стрілки в маршруті, 

несправжній зайнятості або вільності 

ізольованої ділянки колії та при 

неможливості переводу стрілки 

курбелем 

Д1.У4. Вживати заходів щодо 

відправлення поїздів при 

забороняючому показанні вихідного 

світлофора, несправжній зайнятості 

першої блок-ділянки, що обладнана 

автоблокуванням (АБ), при 

відправленні поїздів неправильною 

колією 

 

Д1.У5. Вживати заходів щодо 

прямування поїзда на станцію без 

управління автогальмами (в тому числі 

з перегону, що має затяжний спуск), 
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станції; 

інструкція з 

охорони праці для 

чергового по 

залізничній 

станції; 

місцеві інструкції 

Д1.З3. Правила безпеки і порядок 

ліквідації наслідків аварійних ситуацій 

з небезпечними вантажами при 

перевезенні їх залізничним 

транспортом 

виходу рухомого складу зі станції на 

перегін, зупинці поїзда на перегоні з 

технічних причин 

Д1.У6. Діяти при порушеннях 

електроживлення пристроїв СЦБ, 

переїзної автоматики, при раптовому 

пошкодженні контактної мережі або 

інших пристроїв електропостачання, 

при сильному (штормовому) вітрі 

відповідно до вимог  ПТЕ і інструкцій 

Д1.У7. Дотримуватися вимог охорони 

праці та безпеки руху поїздів щодо 

зупинки рухомого складу і ліквідації 

небезпеки у випадку виникнення 

аварійної ситуації на перегоні або 

станції, що загрожує безпеці руху, 

життю та здоров’ю людей 
Д2. Здатність 

надавати 

домедичну 

допомогу особам 

при невідкладних 

станах 

А1.З7. Інструкція з охорони праці для 

чергового по залізничній станції 

Д2.З1. Правила надання домедичної 

допомоги 

Д2.З2. Правила користування 

індивідуальними та колективними 

засобами захисту 

А1.У6. Дотримуватися професійної 

лексики та етики ділового спілкування 

Д2.У1. Надавати домедичну допомогу 

особам при невідкладних станах 

Д2.У2. Повідомляти безпосереднього 

керівника про ситуацію, що склалася 

Д2.У3. Викликати карету швидкої 

допомоги 

Д2.У4. Надавати допомогу в 

транспортуванні потерпілого 

Д2.У5. Дотримуватися вимог охорони 

праці під час надання домедичної 

допомоги особам при невідкладних 

станах 
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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 залізничників України” з 
розробки професійних стандартів і професійних кваліфікацій у залізничній 
галузі та Акціонерне товариство „Українська залізниця”. 
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