
 

        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                 Наказ Міністерства економіки 

            України 

                                                                                 __________ № ____ 

    

 

Професійний стандарт 
„Машиніст-інструктор локомотивних бригадˮ 

 

1. Загальні відомості професійного стандарту 

1.1. Основна мета професійної діяльності 

Забезпечення виконання завдань із організації роботи закріпленої  колони 

локомотивних бригад і контролю за виконанням працівниками локомотивних 

бригад посадових обов’язків, що забезпечують безпечний та безперебійний рух 

поїздів, перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом. 

 

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  
49 

Наземний і 
трубопровідний 

транспорт 

Група 
49.1 

 
 

Клас 
49.10 

Пасажирський 
залізничний транспорт 
міжміського сполучення 
 
Пасажирський 
залізничний транспорт 
міжміського сполучення 

Група  
49.2 

 
Клас 
49.20 

Вантажний залізничний 
транспорт 
 
Вантажний залізничний 
транспорт 

Група  
49.3 

 
Клас 
49.31 

Інший пасажирський 
наземний транспорт 
 
Пасажирський наземний 
транспорт міського та 
приміського сполучення 
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1.3. Назва виду професійної діяльності та її код (згідно з 

Національним класифікатором України ДК 003:2010 „Класифікатор 

професій”) 

 

Розділ Підрозділ Клас Підклас 
8 83 831 8311 

 Робітники з 
обслуговування, 
експлуатації та 

контролювання за роботою 
технологічного 

устаткування, складання 
устаткування та машин 

Водії та робітники з 
обслуговування 

пересувної техніки та 
установок  

Машиністи 
локомотивів та 
подібні до них 

робітники  

 

Машиністи 
локомотивів та 

спеціальних машин 
на залізниці, 
помічники 

машиністів та 
кочегари паровозів  

 

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

Національним класифікатором України ДК 003:2010 „Класифікатор 

професій”) 

8311 Машиніст-інструктор локомотивних бригад 

 

1.5. Професійна кваліфікація 

Машиніст-інструктор локомотивних бригад  

 

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

організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації) 

Працює у підрозділах магістрального залізничного транспорту, інших 

підприємствах, на яких використовується праця машиніста-інструктора 

локомотивних бригад. Робоче місце розташовано в кабінеті локомотивного 

(моторвагонного) депо, в кабіні локомотива, моторвагонного рухомого складу 

(МВРС) під час поїзної та маневрової роботи, виконання підготовчо-

заключних дій. 

Працює під керівництвом заступника начальника локомотивного 

(моторвагонного) депо з експлуатації – на магістральному залізничному 

транспорті, іншого керівника, визначеного в посадовій інструкції, на інших 

підприємствах, на яких використовується праця машиніста-інструктора 

локомотивних бригад.   

 

           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. 
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Особливий характер праці (робота пов’язана з підвищеним нервово- 

емоційним та інтелектуальним навантаженням). Пільги та компенсації 

надаються відповідно до чинного законодавства. 

Основними чинниками зовнішнього середовища, що впливають на 

здоров’я робітника при виконанні обов’язків машиніста-інструктора 

локомотивних бригад є: підвищений рівень шуму, підвищений рівень 

психофізіологічного та емоційного навантаження, небезпека виробничого 

травматизму внаслідок ймовірного наїзду рухомого складу, падіння з висоти, 

напруженість праці. 

 

1.8. Засоби захисту 

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального 

захисту (за встановленими нормами). 

 

1.9. Умови допуску до роботи за професією 

Наявність свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої 

кваліфікації за професією „Машиніст-інструктор локомотивних бригад”. 

Наявність класу кваліфікації не нижче ніж 2 та стажу роботи не менше  

5 років за однією з професій: „Машиніст електровоза”, „Машиніст тепловоза”, 

„Машиніст електропоїзда”, „Машиніст дизель-поїзда”.  

Наявність медичної довідки про проходження попереднього 

(періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про 

придатність до роботи за професією „Машиніст-інструктор локомотивних 

бригад”. 

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 

початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на 

два роки.  

Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. 

Стажування упродовж одного місяця на посаді машиніста-інструктора 

локомотивних бригад з відривом від основної роботи. 

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 машиніста-інструктора локомотивних 

бригад.  

Наявність сертифіката про проходження спеціального навчання і 

перевірки знань нормативних документів з питань з перевезення небезпечних 
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вантажів згідно із функціями та обов’язками у галузі залізничного транспорту 

за класом небезпечного вантажу.  

  
1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню 

кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК 

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за 

професією „Машиніст-інструктор локомотивних бригад”, п’ятий рівень НРК. 

 

 2. Навчання та професійний розвиток 

2.1. Перепідготовка (назва кваліфікації) 

Машиніст-інструктор локомотивних бригад – професійна (професійно-

технічна) освіта. Стаж роботи не менше 5 років за однією з професій: 

„Машиніст електровоза”, „Машиніст тепловоза”, „Машиніст електропоїзда”, 

„Машиніст дизель-поїзда” та наявність класу кваліфікації не нижче 2.  

 

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти 

(назва кваліфікації) 

Навчання машиністів-інструкторів локомотивних бригад на курсах 

підвищення кваліфікації установлюється, як правило, з періодичністю не 

рідше ніж один раз на 3 роки. 
 

2.3. 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”. 

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 та зв’язку України від 28.10.1997  

№ 264-Ц „Про затвердження Інструкції з експлуатації гальм рухомого складу 

на залізницях України”. 

Постанова Кабінету міністрів України від 06.04.1998 № 457 „Про 

затвердження Статуту залізниць України”. 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 

№ 120 „Про затвердження Правил безпеки для працівників залізничного 
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транспорту на електрифікованих лініях”, зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 08.06.2000 за № 340/4561. 

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.12.2001 № 886 

„Про затвердження Інструкції про порядок дії працівників залізничного 

транспорту при виявленні і гасінні пожеж у рухомому складі”. 

Наказ Укрзалізниці від 27.12.2002 № 670-Ц „Про затвердження та 

введення в дію Інструкції по технічному обслуговуванню електровозів і 

тепловозів в експлуатації”. 

Наказ Укрзалізниці від 04.02.2003 № 034-Ц „Про затвердження та 

введення в дію Інструкції з технічного обслуговування, ремонту та 

випробування гальмового устаткування локомотивів і моторвагонного 

рухомого складу”. 

Наказ Міністерства транспорту України від 04.03.2003 № 61-Ц „Про 

затвердження Інструкції із забезпечення пожежної безпеки на локомотивах та 

моторвагонному рухомому складі”. 

Наказ Укрзалізниці від 13.08.2004 № 173-Ц „Про затвердження та 

ведення в дію Інструкції з технічного обслуговування дизель-поїздів і 

електропоїздів в експлуатації”. 

Наказ Укрзалізниці від 22.11.2004 № 876/ЦЗ „Про затвердження 

Інструкції локомотивній бригаді”. 

Наказ Укрзалізниці від 22.11.2004 № 877/ЦЗ „Про затвердження та 

введення в дію Регламенту основних переговорів машиніста та його помічника 

при поїзній та маневровій роботі”. 

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 31.08.2005  

№ 507 „Про затвердження Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на  

залізницях України” (зі змінами). 

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.06.2007 № 499 

„Про затвердження Положення про порядок вивчення та перевірку знань 

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 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони 

праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 54 „Про затвердження правил 

безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого 

складу”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.04.2008 за  

№ 340/15031. 

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2008  

№ 747 „Про затвердження Інструкції з сигналізації на залізницях України”.  
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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 Укрзалізниці від 09.03.2010 № 169-Ц „Про забезпечення безпеки  

на залізничному транспорті під час надзвичайних ситуацій та можливих 

терористичних актів”. 

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 26.04.2010   

№ 297-Ц „Про затвердження і введення в дію Інструкції машиніста-

інструктора локомотивних бригад”. 

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 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 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. 

Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, методичні 

рекомендації, що регламентують професійну діяльність машиніста-

інструктора локомотивних бригад. 

 

4. Загальні компетентності 

     4.1. Здатність дотримуватися професійної термінології. 

          4.2. Здатність дотримуватися етики поведінки, культури ділового 

спілкування. 

4.3. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях. 

     4.4. Здатність раціонально використовувати робочий час. 

4.5. Здатність лаконічно та чітко передавати інформацію. 

          4.6. Здатність оперативно приймати рішення в межах професійної 

компетентності. 

4.7. Здатність оперативно керувати колоною локомотивних бригад. 

          4.8. 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 Організація роботи в 
депо 

Здатність керувати закріпленими 
локомотивними бригадами 

А1 
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Здатність проводити роботу з 
економії паливно-енергетичних 
ресурсів, безпечної експлуатації 
гальм та виконання вимог охорони 
праці 

А2 

Здатність вести та складати звітну 
документацію 

А3 

Б Організація та контроль 
роботи на лінії, на шляху 
прямування, при 
маневровій роботі  

Здатність проводити раптові 
перевірки виконання професійних 
обов’язків працівниками 
локомотивних бригад 

Б1 

Здатність проводити контрольно-
інструкторські поїздки з 
працівниками локомотивних бригад 

Б2 

Здатність контролювати дотримання 
локомотивними бригадами вимог 
охорони праці та навколишнього 
середовища 

Б3 

Здатність контролювати дотримання 
локомотивними бригадами 
встановленого режиму праці та 
відпочинку 

Б4 

Здатність перевіряти  якість 
виконання технічного 
обслуговування локомотивів 
локомотивними бригадами 

Б5 

В Організація та 
проведення навчання 
локомотивних бригад 

Здатність організовувати теоретичне 
та практичне навчання працівників 
локомотивних бригад 

В1 

Здатність організовувати та 
проводити обкатку працівників 
локомотивних бригад 

В2 

Здатність проводити навчання 
працівників локомотивних бригад 

В3 

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 надавати домедичну 
допомогу 

Г2 

Здатність вживати невідкладних 
заходів при  аварійних ситуаціях і під 
час розслідування транспортних 
подій 

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. Організація 
роботи в депо 

Журнал проведення 
інструктажів 
локомотивних 
бригад; 
протоколи 
проведення 
виробничих нарад; 
особистий журнал 
машиніста-
інструктора; 
службові, технічні 
формуляри; 
швидкостемірні 
стрічки та модулі 
пам’яті; 
плани та графіки 
навчання; 
конспекти занять; 
комплексно-
методичне 
забезпечення занять; 
тренажер для 
відпрацювання 
практичних навичок; 

А1. Здатність керувати 
закріпленими 
локомотивними 
бригадами 

А1.З1. Вимоги до оформлення 
документів і облікової звітності 
А1.З2. Основи інформаційних технологій 
А1.З3. Основи трудового законодавства 
А1.З4. Основи правових знань 
А1.З5. Організаційна культура 
А1.З6. Етика ділового спілкування 
А1.З7. Стилі керівництва 
А1.З8. Причини виникнення конфліктів 
А1.З9. Стилі поведінки при конфлікті 
А1.З10. Засоби попередження конфліктів 
А1.З11. Правила пожежної безпеки на 
залізничному транспорті 
А1.З12. Правила охорони праці під час 
роботи на висоті 
А1.З13. Правила безпечної експлуатації 
електровозів, тепловозів і 
моторвагонного рухомого складу 
А1.З14. Система талонів-попереджень із 
охорони праці 
А1.З15. Порядок проведення навчання та 
перевірки знань із охорони праці 
А1.З16. Перелік робіт із підвищеною 
небезпекою 

А1.У1. Дотримуватися етики ділового 
спілкування 
А1.У2. Формувати списки локомотивних 
бригад 
А1.У3. Надавати письмовий рапорт 
керівнику депо про непридатність і 
неможливість продовження роботи за 
професією машиніста локомотива (МВРС), 
помічника машиніста локомотива (МВРС) 
А1.У4. Проводити інструктажі з безпеки 
руху, охорони праці, пожежної безпеки 
А1.У5. Подавати клопотання щодо 
прийняття заходів дисциплінарного впливу 
до працівників локомотивних бригад 
А1.У6. Надавати пропозиції керівнику депо 
щодо заохочення працівників локомотивних 
бригад 
А1.У7. Брати участь у розгляді причин 
порушень трудової та виробничої  
дисципліни 
А1.У8. Проводити професійний відбір 
кандидатів на роботу за професією  
помічника машиніста локомотива (МВРС), 
машиніста локомотива (МВРС) 
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„Архіватори” мови; 
персональний 
комп’ютер із 
відповідним 
програмним 
забезпеченням; 
мобільний телефон; 
ручка; 
блокнот; 
принтер; 
сканер; 
канцелярські 
прилади; 
планшети та 
номограми, 
режимні карти; 
програмне 
забезпечення для 
розшифрування 
електронних носіїв 
пам’яті. 

А1.З17. Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці 
А1.З18. Інструкція локомотивній бригаді 
А1.З19. Інструкція машиніста-
інструктора локомотивних бригад 
А1.З20. Заходи щодо забезпечення 
безпеки руху в поїзній і маневровій 
роботі на залізничному транспорті 
А1.З21. Правила технічної експлуатації 
залізниць України 
А1.З22. Інструкція з руху поїздів і 
маневрової роботи на залізницях 
України 
А1.З23. Інструкція з сигналізації на 
залізницях України 
 

А1.У9. Проводити комплексний аналіз 
роботи колони локомотивних бригад 
А1.У10. Брати участь у роботі комісій при 
начальнику депо з перевірки знань, 
проведення кваліфікаційних іспитів 
працівників локомотивних бригад 
А1.У11. Контролювати своєчасність 
проходження локомотивними бригадами 
інструктажів із охорони праці, пожежної 
безпеки 
А1.У12. Контролювати своєчасне 
ознайомлення локомотивних бригад із 
матеріалами щодо безпеки руху 
А1.У13. Проводити роботу з працівниками 
локомотивних бригад, стаж роботи  яких 
менше одного року та які віднесені до 
«групи ризику» 
А1.У14. Проводити відповідну роботу з 
працівниками локомотивних бригад, які 
знаходяться у відрядженні  
А1.У15. Брати участь у розробці місцевих 
інструкцій, інструкцій з охорони праці, 
режимних карт, інших документів щодо 
організації роботи локомотивних бригад 
А1.У16. Упроваджувати прогресивні методи 
водіння поїздів і виконання маневрової 
роботи 
А1.У17. Проводити профілактичні роботи з 
машиністами, які допустили транспортні 
події 
А1.У18. Залучати локомотивні бригади та 
брати особисту участь у проведенні  
комісійних оглядів ТРС 
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А1.У19. Брати участь у звірці ТРА станцій 
дільниць обслуговування 

А2. Здатність 
проводити роботу з 
економії паливно-
енергетичних ресурсів, 
безпечної експлуатації 
гальм та виконання 
вимог охорони праці 

А1.З1. Вимоги до оформлення 
документів і облікової звітності 
А1.З2. Основи інформаційних технологій 
А2.З1. Види палива, мастильних 
матеріалів 
А2.З2. Норми витрат палива та 
мастильних матеріалів 
А2.З3. Призначення, будова контрольно-
вимірювальних приладів 
А2.З4. Управління локомотивом (МВРС) 
А2.З5. Шляхи зменшення витрат, 
економні методи обслуговування та 
управління локомотивом 
А2.З6. Правила розробки режимних карт 
водіння поїздів 
А1.З19. Інструкція машиніста-
інструктора локомотивних бригад 
А2.З7. Настанова по економному 
використанню дизельного палива при 
експлуатації тепловозів 
А2.З8. Інструкція з технічного 
обслуговування електровозів у зимовий 
період 
А2.З9. Інструкція про порядок 
експлуатації системи контролю за 
витратами дизельного палива 
тепловозами в локомотивному депо 
А2.З10. Методика розрахунку норм 
витрат дизельного палива та 
електроенергії на тягу поїздів 

А2.У1. Брати участь у розробці 
обґрунтованих диференційних норм витрат 
паливо-енергетичних ресурсів на тягу 
поїздів 
А2.У2. Організовувати облік і контроль 
виконання локомотивними бригадами 
витрат паливно-енергетичних ресурсів на 
тягу поїздів та маневрову роботу 
А2.У3. Розробляти та коригувати режимні 
карти водіння поїздів на закріплених 
дільницях із урахуванням мінімальних 
витрат паливно-енергетичних ресурсів 
А2.У4. Вивчати, узагальнювати та 
поширювати передовий досвід режиму 
водіння поїздів 
А2.У5. Проводити контрольно-
інструкторські поїздки (КІП) з 
машиністами, які систематично допускають 
перевитрати паливно-енергетичних ресурсів 
А2.У6. Складати відомості обліку витрат 
паливно-енергетичних ресурсів 
машиністами колони 
А1.У1. Дотримуватися етики ділового 
спілкування 
А2.У7. Забезпечувати організацію якісного 
розшифрування швидкостемірних стрічок і 
модулів пам’яті 
А2.У8. Проводити аналіз і облік виявлених 
порушень при розшифруванні 
швидкостемірних стрічок 
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А1.З11. Правила пожежної безпеки на 
залізничному транспорті 
А2.З11. Інструкція по технічному 
нормуванню витрат електроенергії і 
палива локомотивами на тягу поїздів 
А2.З12. Андрагогічні принципи навчання 
А2.З13. Будова автогальм, їх обладнання 
та правила експлуатації 
А2.З14. Керування, технічне 
обслуговування та випробування 
гальмівного обладнання локомотивів і 
моторвагонних поїздів 
А2.З15. Інструкція по роботі з 
об’єднаними великоваговими та 
довгосоставними поїздами 
А2.З16. Правила обслуговування гальм 
А2.З17. Інструкція з експлуатації гальм 
рухомого складу 
А2.З18. Порядок утримання та 
експлуатації гальм рухомого складу 
А2.З19. Закон України „Про охорону 
праці” 
А2.З20. Інструкція про порядок 
застосування та розшифрування 
інформації з бортових реєстраторів 
переговорів 
А2.З21. Інструкція про порядок 
користування автоматичною 
локомотивною сигналізацією 
А2.З22. Порядок включення та 
випробування гальм під час виконання 
маневрової роботи 

А2.У9. Розробляти заходи щодо 
попередження порушень розшифрування 
швидкостемірних стрічок 
А2.У10. Контролювати якість роботи 
техніків із розшифрування 
швидкостемірних  стрічок 
А2.У11. Проводити заняття з 
локомотивними бригадами з експлуатації 
гальмового обладнання та приладів безпеки 
А2.У12. Проводити заняття з техніками з 
розшифрування швидкостемірних стрічок із 
експлуатації гальмового обладнання та 
приладів безпеки 
А2.У13. Проводити перевірку теоретичних 
знань і практичних навиків ведення поїздів і 
експлуатації гальм рухомого складу перед 
призначенням машиніста на посаду 
А2.У14. Вести журнал обліку проведення 
навчання локомотивних бригад із автогальм 
і розшифрування швидкостемірних стрічок 
А2.У15. Проводити контрольно-
інструкторські поїздки (КІП) з машиністами 
для контролю та навчання керування 
гальмами 
А2.У16. Проводити обкатку помічників 
машиністів перед призначенням їх на 
посаду машиніста на найбільш складній по 
роботі гальм дільниці обслуговування з 
наданням письмового висновку 
А2.У17. Контролювати виконання 
технології ремонту гальмівного обладнання 
та приладів безпеки руху у відповідних 
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А2.З23. Правила розшифрування 
швидкостемірних стрічок 
А2.З24. Інструкція з технічного 
обслуговування, ремонту та 
випробування гальмівного устаткування 
локомотивів і моторвагонного рухомого 
складу 
А2.З25. Інструкція з технічного 
обслуговування локомотивних пристроїв 
автоматичної локомотивної сигналізації 
безперервного типу та пристроїв 
контролю пильності машиніста 
А2.З26. Інструкція з експлуатації 
локомотивних швидкостемірів 3СЛ-2М, 
приводів до них і розшифровування 
швидкостемірних стрічок 
А2.З27. Інструкція по налагодженню 
схем рекуперативного гальмування 
електровозів постійного струму 
А2.З28. Заходи щодо забезпечення 
безпеки руху в поїзній і маневровій 
роботі на залізничному транспорті 
А1.З21. Правила технічної експлуатації 
залізниць України 
А1.З22. Інструкція з руху поїздів і 
маневрової роботи на залізницях 
України 
А1.З23. Інструкція з сигналізації на 
залізницях України 

відділеннях депо, їх технічного стану на 
локомотивах (МВРС) 
А2.У18. Контролювати поновлення 
інформації щодо виявлених порушень при 
розшифруванні швидкостемірних стрічок у 
кімнаті передрейсового інструктажу 
локомотивних бригад 
А2.У19. Звіряти швидкостемірні стрічки та 
маршрути машиніста з метою виявлення 
порушення безперервної роботи 
локомотивних бригад 
А2.У20. Аналізувати виявлені порушення 
при прослуховуванні радіозв’язку та при 
виконанні регламенту переговорів між 
машиністом і помічником машиніста  
А2.У21. Дотримуватися вимог охорони 
праці та безпеки руху при виконанні 
обов’язків машиніста-інструктора  
А2.У22. Аналізувати виявлені порушення 
вимог охорони праці та проводити розгляд 
їх причин 

А3. Здатність вести та 
складати звітну 
документацію 

А1.З1. Вимоги до оформлення 
документів і облікової звітності 
А1.З2. Основи інформаційних технологій 

А3.У1. Складати план роботи на місяць 
А1.У9. Проводити комплексний аналіз 
роботи колони локомотивних бригад 
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А3.З1. Форми бланків документів 
працівників локомотивної бригади 
А3.З2. Порядок присвоєння класу 
кваліфікації машиністам локомотивів 
(МВРС) 
А1.З18. Інструкція локомотивній бригаді 
А1.З19. Інструкція машиніста-
інструктора локомотивних бригад 
 

А3.У2. Вести особистий журнал машиніста-
інструктора 
А3.У3. Вести журнали проведення 
інструктажів із безпеки руху, охорони праці, 
протипожежної безпеки 
А3.У4. Оформляти акти перевірки знань 
А3.У5. Оформляти акти практичних 
випробувань на самостійну роботу 
машиністом 
А3.У6. Оформляти звіти роботи машиніста-
інструктора 

Б. Організація 
та контроль 
роботи на лінії, 
на шляху 
прямування, 
при маневровій 
роботі 

Журнал технічного 
стану локомотива; 
журнал перевірок 
будинків відпочинку; 
акти проведення 
раптових перевірок; 
службові, технічні 
формуляри; 
швидкостемірні 
стрічки та модулі 
пам’яті; 
„Архіватори”  мови; 
мобільний телефон; 
ручка; 
блокнот; 
ліхтар електричний; 
фотоапарат; 
диктофон; 
портативна 
радіостанція. 

Б1. Здатність 
проводити раптові 
перевірки виконання 
професійних обов’язків 
працівниками 
локомотивних бригад 

Б1.З1. Інструкція щодо обслуговування 
локомотивів одним машиністом 
А2.З15. Інструкція по роботі з 
об’єднаними великоваговими та 
довгосоставними поїздами 
А1.З11. Правила пожежної безпеки на 
залізничному транспорті 
А1.З6. Етика ділового спілкування 
А1.З8. Причини виникнення конфліктів 
А1.З9. Стилі поведінки при конфлікті 
А1.З10. Засоби попередження конфліктів 
А1.З19. Інструкція машиніста-
інструктора локомотивних бригад 
А1.З18. Інструкція локомотивній бригаді 
А2.З8. Інструкція з технічного 
обслуговування електровозів у зимовий 
період 
Б1.З2. Заходи щодо забезпечення 
безпеки руху в поїзній і маневровій 
роботі на залізничному транспорті 
Б1.З3. Правила експлуатації поїзного 
радіозв’язку 

А1.У1. Дотримуватися етики ділового 
спілкування 
Б1.У1. Забезпечувати та контролювати 
безумовне виконання вимог нормативних 
документів із безпеки руху 
Б1.У2. Перевіряти наявність у локомотивної 
бригади необхідної службової документації 
Б1.У3. Проводити раптові перевірки 
виконання професійних обов’язків 
працівниками локомотивних бригад 
Б1.У4. Оформляти результати раптових 
перевірок відповідними актами 
Б1.У5. Приймати заходи 
попереджувального впливу до порушників 
Б1.У6. Складати акти перевірок 
Б1.У7. Ознайомлювати локомотивні 
бригади з виявленими порушеннями 
Б1.У8. Дотримуватися вимог охорони праці 
та безпеки руху при виконанні раптових 
перевірок локомотивних бригад 
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Б1.З4. Порядок ведення технічних 
формулярів 
Б1.З5. Порядок приймання локомотивів 
(МВРС) 
Б1.З6. Порядок виконання маневрової 
роботи з холодними локомотивами на 
станціях, при виїзді та заїді їх у депо 
Б1.З7. Технічно розпорядний акт (ТРА) 
станцій та схеми колій депо 
Б1.З8. Принципи роботи вузлів, 
електронних блоків локомотивів (МВРС) 
Б1.З9. Пневматичні та електричні схеми 
локомотивів (МВРС) 
Б1.З10. Причини несправностей у роботі 
механізмів локомотивів (МВРС), 
способи їх запобігання та усунення 
А2.З3. Призначення, будова контрольно-
вимірювальних приладів 
Б1.З11. Інструкція про порядок 
пересилки локомотивів і моторвагонного 
складу 
Б1.З12. Регламент основних переговорів 
машиніста та його помічника при поїзній 
і маневровій роботі 
А1.З21. Правила технічної експлуатації 
залізниць України 
А1.З22. Інструкція з руху поїздів і 
маневрової роботи на залізницях 
України 
А1.З23. Інструкція з сигналізації на 
залізницях України 
 

А1.У5. Подавати клопотання щодо 
прийняття заходів дисциплінарного впливу 
до працівників локомотивних бригад 
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Б2. Здатність 
проводити контрольно-
інструкторські поїздки 
з працівниками 
локомотивних бригад 

Б1.З1. Інструкція щодо обслуговування 
локомотивів одним машиністом 
А2.З15. Інструкція по роботі з 
об’єднаними великоваговими та 
довгосоставними поїздами 
А1.З6. Етика ділового спілкування 
А1.З8. Причини виникнення конфліктів 
А1.З9. Стилі поведінки при конфлікті 
А1.З10. Засоби попередження конфліктів 
А1.З11. Правила пожежної безпеки на 
залізничному транспорті 
А1.З19. Інструкція машиніста-
інструктора локомотивних бригад 
А2.З8. Інструкція з технічного 
обслуговування електровозів у зимовий 
період 
Б1.З2. Заходи щодо забезпечення 
безпеки руху в поїзній і маневровій 
роботі на залізничному транспорті 
Б1.З3. Правила експлуатації поїзного 
радіозв’язку 
Б1.З5. Порядок приймання локомотивів 
(МВРС) 
Б1.З9. Пневматичні та електричні схеми 
локомотивів (МВРС) 
Б1.З6. Порядок виконання маневрової 
роботи з холодними локомотивами на 
станціях, при виїзді та заїді їх у депо 
Б1.З7. Технічно розпорядний акт (ТРА) 
станцій та схеми колій депо 
Б1.З8. Принципи роботи вузлів, 
електронних блоків локомотивів (МВРС) 

А1.У1. Дотримуватися етики ділового 
спілкування 
Б2.У1. Складати графік проведення 
контрольно-інструкторських поїздок (КІП) 
Б2.У2. Виконувати контрольно-
інструкторські поїздки (КІП) з 
локомотивними бригадами 
Б2.У3. Заносити результати КІП до 
формулярів машиніста та помічника 
машиніста  
Б2.У4. Перевіряти виконання працівниками 
локомотивних бригад професійних 
обов’язків 
Б1.У2. Перевіряти наявність у локомотивної 
бригади необхідної службової документації 
Б2.У5. Перевіряти режим ведення поїзда 
Б2.У6. Перевіряти дотримання вимог ТРА 
станції та нормативних актів при виконанні 
маневрової роботи 
Б2.У7. Перевіряти виконання регламенту 
переговорів 
Б2.У8. Перевіряти виконання обмежень 
швидкості руху, вимог сигналів, сигнальних 
знаків, покажчиків 
Б2.У9. Контролювати технічний стан 
локомотива (МВРС), міжремонтні пробіги  
Б2.У10. Перевіряти огляд зустрічних 
поїздів, проходження «постів безпеки», 
залізничних переїздів 
Б2.У11. Перевіряти доповіді працівників 
локомотивних бригад про виявлені недоліки 
Б2.У12. Перевіряти порядок зміни кабіни 
управління, правильність з’єднання ТРС 
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Б1.З10. Причини несправностей у роботі 
механізмів локомотивів (МВРС), 
способи їх запобігання та усунення 
А2.З3. Призначення, будова контрольно-
вимірювальних приладів 
Б1.З11. Інструкція про порядок 
пересилки локомотивів і моторвагонного 
складу 
Б1.З12. Регламент основних переговорів 
машиніста та його помічника при поїзній 
і маневровій роботі 
Б2.З1. Порядок закріплення рухомого 
складу на залізничних коліях 
А1.З21. Правила технічної експлуатації 
залізниць України 
А1.З22. Інструкція з руху поїздів і 
маневрової роботи на залізницях 
України 
А1.З23. Інструкція з сигналізації на 
залізницях України 

(МВРС) із составом, виконання інших 
правил маневрової роботи 
Б2.У13. Перевіряти закріплення рухомого 
складу на залізничних коліях 
Б2.У14. Керувати локомотивом (МВРС) із 
метою навчання локомотивної бригади 
Б2.У15. Дотримуватися вимог охорони 
праці та безпеки руху при проведенні 
контрольно-інструкторських поїздок 
 

Б3. Здатність 
контролювати 
дотримання 
локомотивними 
бригадами вимог 
охорони праці та 
навколишнього 
середовища 

А1.З1. Вимоги до оформлення 
документів і облікової звітності 
А1.З2. Основи інформаційних технологій 
А1.З3. Основи трудового законодавства 
А1.З4. Основи правових знань 
Б3.З1. Основи охорони праці, 
електробезпеки, пожежної безпеки 
Б1.З1. Інструкція щодо обслуговування 
локомотивів одним машиністом 
А2.З15. Інструкція по роботі з 
об’єднаними великоваговими та 
довгосоставними поїздами 

Б3.У1. Забезпечувати та контролювати 
безумовне виконання нормативних 
документів із охорони праці, 
навколишнього середовища та 
протипожежної безпеки 
Б3.У2. Брати участь у проведенні 
ступеневого контролю стану охорони праці 
Б3.У3. Контролювати дотримання вимог 
охорони праці, навколишнього середовища 
та протипожежної безпеки при 
супроводженні локомотивної бригади, під 
час виконання маневрової роботи 
 



17 

 

А1.З11. Правила пожежної безпеки на 
залізничному транспорті 
А1.З12. Правила охорони праці під час 
роботи на висоті 
А1.З13. Правила безпечної експлуатації 
електровозів, тепловозів і 
моторвагонного рухомого складу 
А1.З14. Система талонів-попереджень із 
охорони праці 
А1.З15. Порядок проведення навчання та 
перевірки знань із охорони праці 
А1.З16. Перелік робіт із підвищеною 
небезпекою 
Б3.З2. Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці 
А1.З18. Інструкція локомотивній бригаді 
А1.З19. Інструкція машиніста-
інструктора локомотивних бригад 
А1.З20. Заходи щодо забезпечення 
безпеки руху в поїзній і маневровій 
роботі на залізничному транспорті 
А1.З21. Правила технічної експлуатації 
залізниць України 
А1.З22. Інструкція з руху поїздів і 
маневрової роботи на залізницях 
України 
А1.З23. Інструкція з сигналізації на 
залізницях України 

Б4. Здатність 
контролювати 
дотримання 
локомотивними 
бригадами 

А1.З6. Етика ділового спілкування 
А1.З8. Причини виникнення конфліктів 
А1.З9. Стилі поведінки при конфлікті 
А1.З10. Засоби попередження конфліктів 
А1.З3. Основи трудового законодавства 

Б4.У1. Контролювати наявність і тривалість 
перебування працівників локомотивних 
бригад на відпочинку, дотримання ними 
режиму відпочинку 
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встановленого режиму 
праці та відпочинку 

А1.З4. Основи правових знань 
А1.З19. Інструкція машиніста-
інструктора локомотивних бригад 
Б4.З1. Правила улаштування та 
утримання будинків і кімнат відпочинку 
локомотивних бригад 
А1.З21. Правила технічної експлуатації 
залізниць України 
А1.З22. Інструкція з руху поїздів і 
маневрової роботи на залізницях 
України 
А1.З23. Інструкція з сигналізації на 
залізницях України 
 

Б4.У2. Контролювати технічний стан 
будинку відпочинку 
Б4.У3. Контролювати в будинку відпочинку 
тепловий режим, наявність гарячої води, 
відсутність шуму, що заважає відпочинку 
локомотивних бригад 
Б4.У4. Контролювати наявність інвентарю в 
спальних кімнатах, якість постільної 
білизни 
Б4.У5. Контролювати наявність у кімнатах 
вживання їжі: холодильника, плити для 
розігрівання їжі, посуду 
Б4.У6. Контролювати санітарно культурний 
стан будинку відпочинку 
Б4.У7. Контролювати перебування в 
будинку відпочинку або їдальні сторонніх 
осіб 
Б4.У8. Записувати виявлені зауваження в 
спеціальному журналі 
Б4.У9. Перевіряти проходження 
локомотивними бригадами передрейсових і 
післярейсових медоглядів 
А1.У1. Дотримуватися етики ділового 
спілкування 

Б5. Здатність 
перевіряти якість 
виконання технічного 
обслуговування 
локомотивів 
локомотивними 
бригадами 

Б1.З1. Інструкція щодо обслуговування 
локомотивів одним машиністом 
А2.З15. Інструкція по роботі з 
об’єднаними великоваговими та 
довгосоставними поїздами 
А1.З11. Правила пожежної безпеки на 
залізничному транспорті 
Б5.З1. Правила, види та терміни 
технічного огляду, ремонту та 

Б5.У1. Перевіряти якість виконання 
локомотивними бригадами об’ємів 
технічного обслуговування локомотивів, 
МВРС 
Б5.У2. Перевіряти швидкостемірні стрічки 
Б5.У3. Аналізувати виявлені на 
швидкостемірних стрічках порушення 
Б5.У4. Отримувати інформацію про відмови 
в роботі обладнання 
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освідчення вузлів, колісних пар 
локомотивів (МВРС) 
Б5.З2. Положення про планово-
попереджувальну систему ремонту та 
технічного обслуговування тягового та 
моторвагонного рухомого складу 
А1.З19. Інструкція машиніста-
інструктора локомотивних бригад 
Б5.З3. Правила технічного 
обслуговування та поточних ремонтів 
електропоїздів 
Б5.З4. Правила технічного 
обслуговування та поточних ремонтів 
електровозів 
Б5.З5. Правила технічного 
обслуговування та поточних ремонтів 
тепловозів 
Б5.З6. Правила ремонту електричних 
машин 
А2.З8. Інструкція з технічного 
обслуговування електровозів у зимовий 
період 
Б5.З7. Несправності колісних пар 
А1.З20. Заходи щодо забезпечення 
безпеки руху в поїзній і маневровій 
роботі на залізничному транспорті 
А1.З21. Правила технічної експлуатації 
залізниць України 
А1.З22. Інструкція з руху поїздів і 
маневрової роботи на залізницях 
України 
А1.З23. Інструкція з сигналізації на 
залізницях України 

Б5.У5. Перевіряти оформлення журналу 
технічного стану локомотива 
Б5.У6. Контролювати якість усунення 
виявлених локомотивними бригадами 
зауважень, відмічених у журналі технічного 
стану локомотива  
Б5.У7. Перевіряти технічний стан рухомого 
складу 
Б5.У8. Перевіряти наявність на локомотиві 
необхідного інструменту та інвентарю  
Б5.У9. Дотримуватися вимог охорони праці 
та безпеки руху при перевірці якості 
виконання технічного обслуговування 
локомотивів, МВРС 
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В. Організація 
та проведення 
навчання 
локомотивних 
бригад 

Журнали обліку 
навчання;  
залікові відомості; 
плани та графіки 
навчання; 
плани та графіки 
консультацій; 
технічні бюлетені; 
конспекти занять; 
особистий журнал 
машиніста-
інструктора; 
методична 
література; 
комплексно-
методичне 
забезпечення занять; 
тренажер для 
відпрацювання 
практичних навичок; 
тренажер для 
демонстрації роботи 
гальмівних приладів 
локомотива та 
вагона; мобільний 
телефон; 
ручка; 
блокнот; 
персональний 
комп’ютер із 
відповідним 

В1. Здатність 
організовувати 
теоретичне та 
практичне навчання 
працівників 
локомотивних бригад 

А1.З1. Вимоги до оформлення 
документів і облікової звітності 
А1.З2. Основи інформаційних технологій 
А1.З6. Етика ділового спілкування 
А2.З12. Андрагогічні принципи навчання 
А1.З8. Причини виникнення конфліктів 
А1.З7. Стилі керівництва 
А1.З9. Стилі поведінки при конфлікті 
А1.З10. Засоби попередження конфліктів 
А1.З5. Організаційна культура 
В1.З1. Будова локомотивів (МВРС), їх 
обладнання та правила експлуатації 
В1.З2. Типи занять  
В1.З3. Форми та методи навчання 
дорослих 
В1.З4. Форми та методи проведення 
занять 
В1.З5. Види контролю теоретичних і 
практичних знань 
В1.З6. Методика розробки навчальних 
планів і програм 
Б1.З9. Пневматичні та електричні схеми 
локомотивів (МВРС) 
Б1.З7. Технічно розпорядний акт (ТРА) 
станцій та схеми колій депо;  
А2.З4. Управління локомотивом (МВРС) 
А3.З2. Порядок присвоєння класу 
кваліфікації машиністам локомотивів 
(МВРС) 
В1.З7. Правила проведення іспитів на 
присвоєння професії і кваліфікації 
робітникам залізничного транспорту 

А1.У1. Дотримуватися етики ділового 
спілкування 
В1.У1. Брати участь у розробці плану 
технічного навчання 
В1.У2. Складати графік технічних занять і 
консультацій 
В1.У3. Викладати в доступній формі 
матеріал і надавати необхідну методичну 
допомогу в освоєнні знань локомотивними 
бригадами 
В1.У4. Перевіряти знання за тематикою 
проведених занять  
В1.У5. Відпрацьовувати практичні навички 
на тренажері 
В1.У6. Вивчати режимні карти  
В1.У7. Використовувати передовий досвід 
щодо професійного навчання працівників 
локомотивних бригад 
В1.У8. Проводити аналіз ефективності 
навчання працівників локомотивних бригад 
В1.У9. Використовувати різні форми та 
методи навчання при проведенні навчання 
В1.У10. Працювати з програмним 
забезпеченням, пов’язаним із проведенням 
навчання 
В1.У11. Готувати комплексно-методичне 
забезпечення занять 
В1.У12. Проводити теоретичне та 
практичне навчання працівників 
локомотивних бригад, згідно з 
затвердженими планами та встановленим 
порядком 
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програмним 
забезпеченням; 
принтер; 
портативна 
радіостанція; 
дошка, крейда 
(маркер); 
проектор. 

А1.З19. Інструкція машиніста-
інструктора локомотивних бригад 
В1.З8. Несправності локомотивів 
(МВРС) 
Б1.З1. Інструкція щодо обслуговування 
локомотивів одним машиністом 
А2.З15. Інструкція по роботі з 
об’єднаними великоваговими і 
довгосоставними поїздами 
А1.З11. Правила пожежної безпеки на 
залізничному транспорті 
Б1.З8. Принципи роботи вузлів, 
електронних блоків локомотивів (МВРС) 
Б1.З10. Причини несправностей у роботі 
механізмів локомотивів (МВРС), 
способи їх запобігання та усунення 
А2.З3. Призначення, будова контрольно-
вимірювальних приладів 
Б1.З12. Регламент основних переговорів 
машиніста та його помічника при поїзній 
і маневровій роботі 
Б1.З11. Інструкція про порядок 
пересилки локомотивів і моторвагонного 
складу 
А1.З18. Інструкція локомотивній бригаді 
А1.З19. Інструкція машиніста-
інструктора локомотивних бригад 
А2.З8. Інструкція з технічного 
обслуговування електровозів у зимовий 
період 
В1.З9. Інструкція про попередження 
обривів автозчепних пристроїв рухомого 
складу 

В1.У13. Складати конспекти для 
проведення занять 
В1.У14. Використовувати різні форми 
контролю професійних знань і умінь 
В1.У15. Проводити періодичну перевірку 
знань працівників локомотивних бригад 
В1.У16. Проводити навчання та перевірку 
знань локомотивними бригадами 
особливостей і вимог ТРА станцій 
В1.У17. Брати участь у розробці навчальних 
планів і програм для спеціалізованих груп 
машиністів і помічників машиністів для 
підвищення їх кваліфікації, освоєнні нових 
серій локомотивів 
В1.У18. Вести журнал обліку проведення 
навчання 
В1.У19. Вести відомості перевірки знань 
локомотивних бригад 
В1.У20. Контролювати відвідування занять 
працівниками локомотивних бригад 
В1.У21. Проводити перед призначенням 
машиніста на роботу теоретичну та 
практичну перевірку знань конструкцій і 
роботи локомотива (МВРС), методів 
усунення несправностей 
В1.У22. Надавати письмові рекомендації 
щодо відповідності знань машиніста перед 
призначенням на роботу 
В1.У23. Брати участь у оновленні та 
вдосконаленні навчальної бази депо, 
впровадженні сучасних тренажерів, 
комп’ютерної техніки з навчальними 
програмами 
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В1.З10. Інструкція з формування, 
ремонту та утримання колісних пар 
тягового рухомого складу залізниць 
А1.З20. Заходи щодо забезпечення 
безпеки руху в поїзній і маневровій 
роботі на залізничному транспорті  
Б1.З3. Правила експлуатації поїзного 
радіозв’язку 
Б1.З5. Порядок приймання локомотивів 
(МВРС) 
Б1.З6. Порядок виконання маневрової 
роботи з холодними локомотивами на 
станціях, при виїзді та заїді їх в депо 
А1.З21. Правила технічної експлуатації 
залізниць України 
А1.З22. Інструкція з руху поїздів і 
маневрової роботи на залізницях 
України 
А1.З23. Інструкція з сигналізації на 
залізницях України 

В1.У24. Брати участь у розробці технічних 
бюлетенів про причини транспортних подій 
А2.У21. Дотримуватися вимог охорони 
праці та безпеки руху при виконанні 
обов’язків машиніста-інструктора 

В2. Здатність 
організовувати та 
проводити обкатку 
працівників 
локомотивних бригад 

А1.З1. Вимоги до оформлення 
документів і облікової звітності 
Б1.З1. Інструкція щодо обслуговування 
локомотивів одним машиністом 
А2.З15. Інструкція по роботі з 
об’єднаними великоваговими та 
довгосоставними поїздами 
В2.З1. Порядок організації  та 
проведення передрейсових і 
післярейсових медичних оглядів 
працівників локомотивних бригад 

А1.У1. Дотримуватися етики ділового 
спілкування 
В2.У1. Аналізувати кадровий резерв колони 
В2.У2. Проводити практичні випробування 
кандидатів для роботи за професіями 
машиніста, помічника машиніста 
локомотива (МВРС) 
В2.У3. Проводити професійний підбір 
кандидатів для призначення на роботу за 
професією машиніста 
В2.У4. Оформляти письмові рекомендації 
готовності працівників до самостійної 
роботи 
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А3.З2. Порядок присвоєння класу 
кваліфікації машиністам локомотивів 
(МВРС) 
А1.З19. Інструкція машиніста-
інструктора локомотивних бригад 
Б1.З3. Правила експлуатації поїзного 
радіозв’язку 
Б1.З9. Пневматичні та електричні схеми 
локомотивів (МВРС) 
Б1.З7. Технічно розпорядний акт (ТРА) 
станцій та схеми колій депо;  
А2.З4. Управління локомотивом (МВРС) 
Б1.З12. Регламент основних переговорів 
машиніста та його помічника при поїзній 
і маневровій роботі 
А1.З21. Правила технічної експлуатації 
залізниць України 
А1.З22. Інструкція з руху поїздів і 
маневрової роботи на залізницях 
України 
А1.З23. Інструкція з сигналізації на 
залізницях України 

В2.У5. Проводити практичні та теоретичні 
заняття з помічниками машиністів, які 
готуються до призначення за професією 
машиніста 
В2.У6. Оформляти акти практичних 
випробувань про можливість самостійної 
роботи машиністом на дільниці 
В2.У7. Дотримуватися вимог охорони праці 
та безпеки руху при обкатці працівників 
локомотивних бригад 
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В3. Здатність 
проводити навчання 
працівників 
локомотивних бригад 

А1.З1. Вимоги до оформлення 
документів і облікової звітності 
А1.З2. Основи інформаційних технологій 
А1.З6. Етика ділового спілкування 
А1.З8. Причини виникнення конфліктів 
А1.З7. Стилі керівництва 
А1.З9. Стилі поведінки при конфлікті 
А1.З10. Засоби попередження конфліктів 
А3.З2. Порядок присвоєння класу 
кваліфікації машиністам локомотивів 
(МВРС) 
В1.З7. Правила проведення іспитів на 
присвоєння професії і кваліфікації 
робітникам залізничного транспорту 
А1.З19. Інструкція машиніста-
інструктора локомотивних бригад 
В3.З1. Порядок роботи з 
першозимниками 
А1.З21. Правила технічної експлуатації 
залізниць України 
А1.З22. Інструкція з руху поїздів і 
маневрової роботи на залізницях 
України 
А1.З23. Інструкція з сигналізації на 
залізницях України 

А1.У1. Дотримуватися етики ділового 
спілкування 
В3.У1. Розробляти плани навчання 
першозимників 
В3.У2. Складати графік занять і 
консультацій з першозимниками  
В3.У3. Проводити навчання першозимників 
В3.У4. Проводити школи передового 
досвіду 
В3.У5. Складати графік занять і 
консультацій з підвищення кваліфікації 
працівників за індивідуальною формою  
В3.У6. Проводити навчання з підвищення 
кваліфікації працівників за індивідуальною 
формою  
В3.У7. Оформляти навчально-облікову 
документацію 
В3.У8. Проводити додаткові заняття з 
працівниками локомотивних бригад, які 
занесені до групи ризику 
В3.У9. Дотримуватися вимог охорони праці 
та безпеки руху при проведенні навчання 

Г. Дії в 
нестандартних 
ситуаціях 

Аптечка; 
спецодяг, спецвзуття;  
інструменти з 
ізолюючими 
рукоятками; 
необхідні шаблони, 
вимірювальні 
пристрої; 

Г1. Здатність вживати 
невідкладних заходів 
щодо  зупинки поїзда 
при виникненні 
перешкод для його 
руху або небезпеки для 
життя та здоров’я 
людей 

Г1.З1. Інструкція про порядок дій 
локомотивних бригад при пошкодженні 
струмоприймачів, контактної мережі 
А1.З11. Правила пожежної безпеки на 
залізничному транспорті 
Г1.З2. Правила та порядок зупинки 
поїзда 

Г1.У1. Застосовувати  засоби 
індивідуального та колективного захисту, 
засоби пожежогасіння 
Г1.У2. Вживати заходів для зупинки поїзда 
при виникненні перешкод для його руху або 
небезпеки для життя та здоров’я людей  
Г1.У3. Повідомляти безпосереднього 
керівника про нестандартну ситуацію 
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портативна 
радіостанція або інші 
засоби зв’язку; 
ключі для заміни 
гальмівних рукавів і 
усунення 
несправностей 
ходових частин 
локомотива; 
інструмент для 
усунення 
несправностей 
гальмівної-важільної 
передачі вагонів;  
ліхтар електричний; 
сигнальне приладдя; 
засоби 
пожежогасіння; 
ручка; 
блокнот; 
мобільний телефон; 
засоби для надання 
домедичної 
допомоги. 

Г1.З3. Порядок дій працівників у 
нестандартних ситуаціях 
Г1.З4. Правила безпеки та порядок 
ліквідації наслідків аварійних ситуацій 
А1.З21. Правила технічної експлуатації 
залізниць України 
А1.З22. Інструкція з руху поїздів і 
маневрової роботи на залізницях 
України 
А1.З23. Інструкція з сигналізації на 
залізницях України 
 

 

Г2. Здатність надавати 
домедичну допомогу 

Г2.З1. Порядок надання домедичної 
допомоги потерпілим при невідкладних 
станах 
Г2.З2. Порядок використання засобів 
надання домедичної допомоги та 
підручних засобів 
Г2.З3. Порядок транспортування 
потерпілих із місця аварій, нещасних 
випадків 
Г2.З4. Вимоги щодо охорони праці та 
безпеки руху поїздів під час надання 
домедичної допомоги потерпілим 

Г2.У1. Організовувати виклик швидкої 
медичної допомоги 
Г2.У2. Надавати домедичну допомогу 
постраждалим при невідкладних станах 
Г2.У3. Дотримуватися вимог охорони праці 
та безпеки руху при наданні домедичної 
допомоги 

Г3. Здатність вживати 
невідкладних заходів 
при  аварійних 
ситуаціях і під час 
розслідування 
транспортних подій 

А1.З11. Правила пожежної безпеки на 
залізничному транспорті 
Г1.З2. Правила та порядок зупинки 
поїзда 
Г1.З3. Порядок дій працівників у 
нестандартних ситуаціях 
Г1.З4. Правила безпеки та порядок 
ліквідації наслідків аварійних ситуацій 

Г3.У1. Обмінюватися інформацією з 
черговим по депо щодо нестандартної 
ситуації 
Г1.У3. Повідомляти безпосереднього 
керівника про нестандартну ситуацію 
Г3.У2. Дотримуватись порядку дій 
працівників при виникненні аварійних і 
нестандартних ситуацій 
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Г3.З1. Правила перевезення небезпечних 
вантажів 
Г3.З2. Порядок службового 
розслідування транспортних подій 
Г3.З3. Положення про класифікацію 
транспортних подій 
А1.З21. Правила технічної експлуатації 
залізниць України 
А1.З22. Інструкція з руху поїздів і 
маневрової роботи на залізницях 
України 
А1.З23. Інструкція з сигналізації на 
залізницях України 

Г3.У3. Фіксувати обставини нестандартної 
ситуації  та оформлювати акт із її описом 
Г3.У4. Брати участь у службовому 
розслідуванні транспортних подій у поїзній 
та маневровій роботі 
Г3.У5. Брати участь у розробці технічних 
висновків і бюлетенів 
Г3.У6. Брати участь у розгляді причин 
порушення графіку руху поїздів 
Г3.У7. Брати участь у розгляді причин 
порушення режимів ведення поїздів, 
управління гальмами, що виявлені при 
розшифруванні швидкостемірних стрічок 
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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 та професійних кваліфікацій у залізничній 

галузі та Акціонерне товариство „Українська залізниця”. 
             
            Авторський колектив: 

Головань 

Олександр     

Ігорович 

- машиніст-інструктор локомотивних бригад 

структурного підрозділу „Дніпровське 

моторвагонне депо” регіональної філії 

„Придніпровська залізниця” АТ „Укрзалізниця” 

 Карась Світлана  

 Василівна 

- начальник відділу підготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів служби кадрової та 

соціальної політики регіональної філії 

„Придніпровська залізниця” АТ „Укрзалізниця” 

Корнєва Олеся 

Володимирівна 

- методист структурного підрозділу  

„Дніпровський центр професійного розвитку 

персоналу” регіональної філії „Придніпровська 

залізниця” АТ „Укрзалізниця” 

Смотрицький Роман 

Вікторович 

- машиніст-інструктор локомотивних бригад 

структурного підрозділу „Запорізьке 

моторвагонне депо”  регіональної філії 

„Придніпровська залізниця” АТ „Укрзалізниця” 

Віленкін Олександр 

Дмитрович 

 

- викладач структурного підрозділу  

„Дніпровський центр професійного розвитку 

персоналу” регіональної філії „Придніпровська 

залізниця” АТ „Укрзалізниця”  

 
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 


