
	 

 
 
 

Професійний стандарт „Майстер мостовий” 
 

1. Загальні відомості професійного стандарту   
 
1.1. Основна мета професійної діяльності: 
Забезпечення  ремонту і поточного утримання залізничних мостів, труб та 

інших штучних споруд у справному стані для безпечного і безперебійного руху 
поїздів з установленими  швидкостями. 

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

економічної діяльності та їхній код (згідно з Національним 
класифікатором України ДК 009:2010 „Класифікатор видів економічної 
діяльності”) 

 
Секція  

F 
 
 
 
 
 

Секція 
Н 

Будівництво 
 
 
 
 
 
 

Транспорт, 
складське 

господарство, 
поштова та 
кур'єрська 
діяльність 

Розділ 42  
 
 
 
 
 
 

Розділ 52 

Будівництво 
споруд 

 
 
 
 
 

Складське 
господарство 
та допоміжна 
діяльність у 

сфері 
транспорту 

Група 
42.1 

 
Клас 
42.13 

 
 

Група  
52.2 

 
 

Клас 
52.21 

Будівництво доріг 
і   залізниць  

 
Будівництво  

мостів і тунелів  
 
 

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 Група 

1 12 122 1226 1226.2   
Законодавці, 
вищі державні 
службовці, 
керівники, 
менеджери   
(управителі)        

Керівники 
підприємств, 
установ та 
організацій 

Керівники 
виробничих 
та інших 
основних 
підрозділів 

Керівники 
виробничих 
підрозділів на 
транспорті, в 
складському 
господарстві та 
зв’язку 
 

Начальники (інші 
керівники) та 
майстри 
виробничих 
підрозділів на 
транспорті, в 
складському 
господарстві та 
зв’язку 
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1.4. Назва професії (професійна назва роботи) та її код (згідно з 

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

1226.2  Майстер мостовий.  
 
1.5. Професійна кваліфікація   
Майстер мостовий.  
 
1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-

виробничій структурі підприємства (установи, організації) 
У відповідних підрозділах магістрального залізничного транспорту, на 

інших підприємствах, на яких використовується праця майстра мостового. 
Робочим місцем є закріплена мостова дільниця, яка забезпечує поточне 
утримання залізничних мостів, труб та інших штучних споруд у справному 
стані. 

 
1.7. Умови праці 
Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до 

діючого законодавства, колективного договору, правил внутрішнього 
трудового розпорядку, графіку роботи, графіку змінності. 

Режим роботи регламентується колективним договором, правилами 
внутрішнього трудового розпорядку. 

Відпустки надаються згідно з діючим законодавством, колективним 
договором, графіками надання відпусток. 

Особливий характер праці (робота пов’язана з підвищеним нервово-
емоційним навантаженням або виконується в особливих географічних умовах 
та умовах підвищеного ризику для здоров’я). Пільги та компенсації надаються 
відповідно до чинного законодавства. 

Шкідливими виробничими факторами є: виробничий шум, вібрація, 
температура, небезпека наїзду рухомого складу, напруженість праці. 

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

колективного захисту (за встановленими нормами). 
 

1.9. Умови допуску до роботи за професією 
Вік 18 років і старше. 
Наявність диплома бакалавра або диплома магістра за освітніми 

програмами, що включають освітні компоненти, пов’язані з експлуатацією 
залізничної колії та інженерних споруд  спеціальності «Залізничний транспорт» 
галузі знань «Транспорт». 

Стаж роботи на нижчих посадах з урахуванням освітнього ступеня 
бакалавра та магістра. 
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Наявність медичної довідки про проходження попереднього 

(періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність 
до роботи за професією „Майстер мостовий”. 

Наявність висновку психофізіологічної експертизи. 
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) 

психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед 
початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - щорічно. 

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 магістрального та промислового залізничного 
транспорту. 

 
1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню 

кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій 
(НРК): 

Диплом бакалавра за відповідними освітніми програмами спеціальності 
„Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт” – шостий рівень НРК. 

Диплом магістра за відповідними освітньо-професійними програмами 
спеціальності „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт” – сьомий 
рівень НРК. 

 
2. Навчання та професійний розвиток 
2.1. Первинна професійна підготовка 
Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти для здобуття 

ступеню бакалавр за відповідною освітньою програмою спеціальності 
«Залізничний транспорт». 

Підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти для здобуття 
ступеню магістра за відповідною освітньою програмою спеціальності 
«Залізничний транспорт». 

                          
2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти 

(назва кваліфікації) 
Підвищення кваліфікації майстрів мостових здійснюється не рідше ніж 

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. 
Закон України „Про відпустки”. 
Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування”.  
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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 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 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 (зі змінами). 

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 № 507 
„Про затвердження Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях 
України” (зі змінами та доповненнями). 

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони  
праці  та гірничого нагляду від 12.03.2007 № 43 „Про затвердження Правил 
безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві”, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.04.2007 за № 303/13570. 

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони  
праці  та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62 „Про затвердження Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті”, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за № 573/13840. 

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 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 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 інфраструктури України від 02.04.2012 № 204 „Про 
затвердження та введення в дію Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів 
при виконанні колійних робіт на залізницях України”. 

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 
19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
25.02.2014 за № 327/25104.НПАОП 0.00-1.71-13. 

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

Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 30.01.2017  № 141 
„Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального 
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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. 

ДБН В.2.3-19-2018 Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми 
проєктування. 
         Інші нормативно-правові акти, що регламентують професійну діяльність 
майстра мостового. 
  

4. Загальні компетентності 
4.1. Здатність дотримуватися професійної термінології. 
4.2. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях. 
4.3. Здатність організовувати роботу колективу. 
4.4. Здатність лаконічно та чітко передавати інформацію. 
4.5. Здатність налагоджувати та підтримувати комунікацію. 
4.6. Здатність застосовувати знання на практиці. 
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5. Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за 

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

 
Умовн

е 
позна
чення 

Трудові функції Професійні компетентності (за трудовою дією або 
групою трудових дій) 

Умовне 
позначе

ння 

А Аналіз, контроль і 
організація 
виробничої діяльності 
мостової дільниці 

Здатність керувати мостовою дільницею А1 
Здатність аналізувати та контролювати виробничу 
діяльність  мостової дільниці  

А2 

Здатність вести документацію мостової дільниці   А3 
Б Контроль стану 

інженерних споруд, 
земляного полотна, 
пристроїв і обладнання 

Здатність виконувати роботи з контролю стану 
інженерних споруд, земляного полотна, пристроїв і 
обладнання  

Б1 

Здатність вести технічну документацію  при 
проведенні контролю стану інженерних споруд, 
земляного полотна, пристроїв і обладнання    

Б2 

В Планування 
проведення робіт 

Здатність проводити розрахунки робочої сили, витрат 
матеріалів, необхідних інструментів і механізмів для 
виконання певних робіт  

В1 

Здатність аналізувати стан і якість попередньо 
виконаних робіт   

В2 

Здатність вести технічну документацію при  
плануванні  робіт 

  В3 

Г Організація робіт із 
поточного утримання 
та ремонту інженерних 
споруд 

Здатність формувати бригади для виконання робіт і 
доводити завдання для бригад і окремих працівників 

Г1 

Здатність організовувати та  керувати  роботами з 
поточного утримання та ремонту інженерних споруд   

Г2 

Здатність контролювати стан і якість виконання робіт 
і вести технічну документацію  

Г3 

Д Дії в нестандартних 
ситуаціях 

Здатність організовувати роботу підлеглих 
працівників  при виникненні нестандартних ситуацій  

  Д1 

Здатність вживати невідкладних заходів щодо 
зупинки рухомого складу   в разі виникнення 
перешкод для його руху  або небезпеки для життя та 
здоров’я людей 

Д2 

Здатність надавати домедичну допомогу (за потреби) 
та викликати швидку медичну допомогу 

Д3 
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6. Опис трудових функцій (трудові функції; предмети та засоби праці; професійні компетентності; знання, уміння та навички) 

N 
з/п Трудові функції 

Предмети та засоби 
праці (обладнання, 

устаткування, 
матеріали, інструмент) 

Професійні 
компетентності (за 
трудовою дією або 
групою трудових 

дій) 

Необхідні знання Необхідні уміння і навички 

1 А. Аналіз, 
контроль і 
організація 
виробничої 
діяльності 
мостової 
дільниці 
 
 

 Акти оглядів 
 Книги контролю та    
 обліку 
 Плани та графіки  
 виконання робіт 
 Форми первинного  
 обліку в колійному  
 господарстві 
 Графіки надання  
 відпусток 
 Ручка для записів 
 Лінійка 
 Олівець 
  
 
  
 
 

А1. Здатність 
керувати 
мостовою 
дільницею   

А1.З1. Правила технічної 
експлуатації залізниць України 
А1.З2. Інструкція з сигналізації на 
залізницях України 
А1.З3. Інструкція з руху поїздів і 
маневрової роботи на залізницях 
України 
А1.З4 Інструкція з забезпечення  
безпеки руху поїздів при виконанні 
колійних робіт на залізницях 
України 
А1.З5. Інструкція з утримання 
штучних споруд 
А1.З6. Інструкція з утримання 
земляного полотна залізниць 
України 
А1.З7. Правила і технологія 
виконання робіт при поточному 
утриманні залізничної колії 
А1.З8. Інструкція про порядок   
складання технічного паспорта 
дистанції колії 
А1.З9. Закон України «Про охорону 
праці» 
А1.З10. Кодекс законів про працю 
України 
А1.З11. Правила внутрішнього 
трудового розпорядку 
А1.З12. Правила користування 
сигнальним приладдям 
А1.З13. Правила етики  ділового 
спілкування 

А1.У1. Керувати мостовою дільницею із 
дотриманням чинного законодавства 
А1.У2. Дотримуватися правил внутрішнього 
трудового розпорядку та контролювати їх виконання 
причетними працівниками 
А1.У3. Складати графіки відпусток працівників 
А1.У4. Вирішувати конфліктні ситуації 
А1.У5. Визначати фізичний стан підлеглих 
працівників перед їх виходом на роботу 
А1.У6. Контролювати наявність у працівників 
спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального 
захисту  
А1.У7. Формувати кількісний, професійний і 
кваліфікаційний склад бригад, координувати їх 
діяльність  
А1.У8. Вирішувати конфліктні ситуації 
А1.У9. Вести табель обліку робочого часу 
працівників 
А1.У10. Вести журнал навчань з цивільного захисту 
А1.У11. Проводити необхідні інструктажі 
А1.У12. Дотримуватися вимог Кодексу Законів про 
працю України 
А1.У13. Користуватися сигнальним приладдям 
А1.У14. Користуватися переносною радіостанцією 
(телефоном) 
А1.У15. Дотримуватися професійної лексики та 
етики ділового спілкування 
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А1.З14. Вимоги охорони праці під 
час виконання колійних робіт 
A1.З15. Конституція України 
A1.З16. Порядок користування 
службовими засобами зв’язку 
А1.З17. Технічно обґрунтовані 
норми праці, порядок установлення  
А1.З18. Будова та принцип дії 
засобів індивідуального та 
колективного захисту, засобів 
пожежогасіння, пожежної 
сигналізації 

А2. Здатність  
аналізувати та 
контролювати 
виробничу 
діяльність 
мостової дільниці  

А1.З1. Правила технічної 
експлуатації залізниць України 
А1.З2. Інструкція з сигналізації на 
залізницях України 
А1.З3. Інструкція з руху поїздів і 
маневрової роботи на залізницях 
України 
А1.З4. Інструкція з забезпечення  
безпеки руху поїздів при виконанні 
колійних робіт на залізницях 
України 
А1.З5. Інструкція з утримання 
штучних споруд 
А1.З6. Інструкція з утримання 
земляного полотна залізниць 
України 
А1.З7. Правила і технологія 
виконання робіт при поточному 
утриманні залізничної колії 
А2.З1. Технологічні процеси на 
роботи з ремонту та експлуатації 
штучних споруд 
А2.З2. Габарити рухомого складу 
та наближення будівель і способи їх 
замірювань 
А2.З3. Обладнання мостової 
дільниці і правила його 
експлуатації 
А1.З8. Інструкція про порядок 

А2.У1. Аналізувати результати виробничої 
діяльності мостової дільниці 
А2.У2. Контролювати виконання робіт бригадира 
(звільненого) з поточного утримання й ремонту колій 
та штучних споруд 
А2.У3. Контролювати витрати фонду оплати праці 
А2.У4. Сприяти розповсюдженню передового 
досвіду, раціоналізаторських пропозицій 
А2.У5. Сприяти суміщенню професій, розширенню 
зон обслуговування, застосовувати інші прогресивні 
форми організації праці 
А2.У6. Вносити пропозиції з питань перегляду норм 
виробітку та розцінок, а також присвоєння 
професійних розрядів 
А2.У7. Надавати пропозиції щодо заохочення 
працівників мостової дільниці 
А2.У8. Організовувати та брати участь у проведенні 
технічного навчання 
А2.У9. Дотримуватися правил і технології виконання 
робіт при поточному утриманні колії, інженерних 
споруд  
А1.У15. Дотримуватися професійної лексики та 
етики ділового спілкування 
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складання технічного паспорта 
дистанції колії 
А1.З9. Основи охорони праці, 
електробезпеки, пожежної безпеки 
А1.З10. Кодекс законів про працю 
України 
А2.З4. Порядок взаємодії з 
працівниками суміжних 
господарств  

А3. Здатність 
вести технічну 
документацію 
мостової дільниці 

А1.З4. Інструкція з забезпечення  
безпеки руху поїздів при виконанні 
колійних робіт на залізницях 
України 
А1.З5. Інструкція з утримання 
штучних споруд 
А1.З6. Інструкція з утримання 
земляного полотна залізниць 
України 
А1.З7. Правила і технологія 
виконання робіт при поточному 
утриманні залізничної колії  
А1.З8. Інструкція про порядок 
складання технічного паспорта 
дистанції колії  
А1.З9. Основи охорони праці, 
електробезпеки, пожежної безпеки 
А3.З1. Форми технічної 
документації мостової дільниці  

А3.У1. Дотримуватися вимог інструкцій і 
технологічних процесів виробничої діяльності 
мостової дільниці при веденні технічної документації 
А3.У2. Вести облікові та звітні форми у колійному 
господарстві 
А3.У3. Вести іншу документацію мостової дільниці 
(облік технічного навчання, інструктажі з охорони 
праці та пожежної безпеки тощо) 
 
 
 
 
  

2 Б. Контроль  
стану 
інженерних 
споруд, 
земляного 
полотна, 
пристроїв і 
обладнання  

 Земляне полотно  
 Пристрої та 
 обладнання 
 Інженерні споруди 
 Штангенциркуль 
 Рулетка 
 Лінійка 
 Теодоліт 
 Нівелір 
 Вимірювальна лупа 
 Бінокль 

Б1. Здатність 
виконувати 
роботи з контролю  
стану інженерних 
споруд, земляного 
полотна,пристроїв 
і обладнання   

А1.З1. Правила технічної 
експлуатації залізниць України 
А1.З2. Інструкція з сигналізації на 
залізницях України 
А1.З3. Інструкція з руху поїздів і 
маневрової роботи на залізницях 
України 
А1.З4. Інструкція з забезпечення  
безпеки руху поїздів при виконанні 
колійних робіт на залізницях 
України 

Б1.У1. Оглядати та перевіряти інженерні споруди 
дільниці 
Б1.У2. Визначати дерев’яні бруси, що підлягають 
ремонту 
Б1.У3. Візуально оглядати інженерні споруди та 
земляне полотно в періоди дощів, пропуску весняних 
і зливових вод 
Б1.У4. Оглядати та оцінювати стан колійних споруд 
(канави, лотки, трубопроводи, оглядові колодязі) 
Б1.У5. Оглядати та оцінювати стан штучних споруд 
(мости, тунелі, віадуки, акведуки, естакади, підпірні 
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 Електричний ліхтар 
 Крейда 
 Динамометричний 
 Ключ 
 Книги записів 
 результатів огляду 
 штучних споруд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А1.З5. Інструкція з утримання 
штучних споруд 
А1.З6. Інструкція з утримання 
земляного полотна залізниць 
України 
Б1.З1. Інструкція з охорони праці 
під час виконання робіт на скельно-
обвальних ділянках залізниць 
України 
Б1.З2. Правила безпеки праці і 
виробничої санітарії під час 
ремонту та утримання залізничної 
колії і споруд 
А2.З1. Технологічні процеси на 
роботи з ремонту та експлуатації 
штучних споруд 
А2.З2. Габарити рухомого складу 
та наближення будівель і способи їх 
замірювань 
А2.З3. Обладнання мостової 
дільниці і правила його 
експлуатації 
Б1.З3. Правила безпеки для 
працівників залізничного 
транспорту на електрифікованих 
коліях 
Б1.З4. Правила безпеки праці під 
час виконання робіт у колійному 
господарстві 
Б1.З5. Інструкція з охорони праці 
при виконанні робіт у колійному 
господарстві 
А1.З7. Правила і технологія 
виконання робіт при поточному 
утриманні залізничної колії 
A1.З16. Порядок користування 
службовими засобами зв’язку 
Б1.З6. Правила безпечної роботи з 
інструментом і пристроями  
Б1.З7. Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом і 

стінки, габіони, посадкові та навантажувальні 
платформи, пішохідні переходи) 
Б1.У6. Класифікувати дефекти і пошкодження 
інженерних споруд 
Б1.У7. Проводити працівникам інструктажі з 
охорони праці перед виходом на роботу 
Б1.У8. Визначати наявність і придатність необхідних 
інструментів, пристроїв і обладнання 
Б1.У9. Користуватися механічним і електричним 
інструментом, вимірювальними приладами з 
дотриманням вимог охорони праці 
Б1.У10. Контролювати справний стан і наявність 
інструменту, малої механізації 
Б1.У11. Вести журнал наявності інструменту 
суворого обліку 
Б1.У12. Проводити огляд і перевірку строків 
випробувань захисних пристроїв, зачеплюючого 
обладнання 
Б1.У13. Виконувати роботи з інструментом і 
обладнанням із дотриманням вимог охорони праці та 
пожежної безпеки 
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пристроями  
Б1.З8. Перелік інструментів 
суворого обліку 
Б1.З9. Правила збереження та 
видачі інструменту суворого обліку 
Б1.З10. Вимоги безпеки при роботі 
з електроінструментом 
Б1.З11. Основи електротехніки, 
технічної механіки 

  Б2. Здатність 
вести технічну 
документацію 
щодо проведення 
контролю стану 
інженерних 
споруд, земляного 
полотна, 
пристроїв і 
обладнання  

А1.З1. Правила технічної 
експлуатації залізниць України 
А1.З2. Інструкція з сигналізації на 
залізницях України 
А1.З3. Інструкція з руху поїздів і 
маневрової роботи на залізницях 
України 
А1.З4. Інструкція з забезпечення  
безпеки руху поїздів при виконанні 
колійних робіт на залізницях 
України 
А1.З5. Інструкція з утримання 
штучних споруд 
А1.З6. Інструкція з утримання 
земляного полотна залізниць 
України 
Б2.З1. Форми технічної 
документації щодо проведення 
контролю стану інженерних 
споруд, земляного полотна, 
пристроїв і  обладнання  

Б2.У1. Вести Книгу штучних споруд за 
установленим порядком  
Б2.У2. Вести Книгу записів результатів оглядів 
штучних споруд за установленим порядком 
Б2.У3. Вести звітно-облікові форми колійного 
господарства при проведенні контролю стану 
штучних споруд, пристроїв і обладнання за 
установленим порядком 
 

3 В. Планування 
проведення робіт 

 Відомість виконання 
 планових  робіт із   
 поточного 
 утримання колії,   
 колійних пристроїв,  
 штучних споруд і   
 земляного полотна 
 Графіки чергувань 
 позмінних працівників 
 Ручка 
 Записник  

В1. Здатність 
проводити 
розрахунки 
робочої сили, 
витрат  матеріалів,  
необхідних 
інструментів і 
механізмів для 
виконання певних 
робіт 

А1.З1. Правила технічної 
експлуатації залізниць України 
А1.З2. Інструкція з сигналізації на 
залізницях України 
А1.З3. Інструкція з руху поїздів і 
маневрової роботи на залізницях 
України 
А1.З4. Інструкція з забезпечення  
безпеки руху поїздів при виконанні 
колійних робіт на залізницях 
України 

В1.У1. Проводити інструктажі з  охорони праці та 
пожежної безпеки перед початком робіт на 
інженерних спорудах  
В1.У2. Проводити розрахунки робочої сили  
В1.У3. Формувати бригади із залученням окремих 
працівників, які не входять у бригади 
В1.У4. Проводити розрахунки витрат матеріалів для 
виконання робіт 
В1.У5. Проводити розрахунки необхідних 
інструментів і механізмів  для виконання робіт 
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А1.З5. Інструкція з утримання 
штучних споруд 
А1.З6. Інструкція з утримання 
земляного полотна залізниць 
України 
Б1.З6. Правила безпечної роботи з 
інструментом і пристроями  
Б1.З7. Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом і 
пристроями  
Б1.З8. Перелік інструментів 
суворого обліку 
Б1.З9. Правила збереження та 
видачі інструменту суворого обліку 
Б1.З10. Вимоги безпеки при роботі 
з електроінструментом 
А2.З1. Технологічні процеси на 
роботи з ремонту та експлуатації 
штучних споруд 
А2.З2. Габарити рухомого складу 
та наближення будівель і способи їх 
замірювань 
А2.З3. Обладнання мостової 
дільниці і правила його 
експлуатації 

 
 
 
 
  
 

В2. Здатність 
аналізувати стан і 
якість попередньо 
виконаних робіт  

А1.З6. Інструкція з утримання 
земляного полотна залізниць 
України 
Б1.З6. Правила безпечної роботи з 
інструментом і пристроями  
Б1.З7. Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом і 
пристроями  
Б1.З8. Перелік інструментів 
суворого обліку 
Б1.З9. Правила збереження та 
видачі інструменту суворого обліку 
Б1.З10. Вимоги безпеки при роботі 
з електроінструментом 
В2.З1. Проведення інструктажів з 
охорони праці та пожежної безпеки 

В2.У1. Контролювати роботу бригадира 
(звільненого) з поточного утримання й ремонту колій 
та штучних споруд  
В2.У2. Аналізувати стан і якість виконаних робіт 
В2.У3. Контролювати наявність і справність 
інструменту суворого обліку після виконання робіт 
В2.У4. Дотримуватися норм  виробітку при 
проведенні розрахунків 
В2.У5. Аналізувати рівень виконання робіт 
окремими працівниками 
В2.У6. Ураховувати при розрахунках використання  
обладнання, механізмів й інструментів за 
призначенням 
А1.У15. Дотримуватися професійної лексики та 
етики ділового спілкування 
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А2.З1. Технологічні процеси на 
роботи з ремонту та експлуатації 
штучних споруд 
А2.З2. Габарити рухомого складу 
та наближення будівель і способи їх 
замірювань 
А2.З3. Обладнання мостової 
дільниці і правила його 
експлуатації 

 
 
 
 
 
 

В3. Здатність вести 
технічну 
документацію щодо  
планування робіт 

А1.З4. Інструкція з забезпечення  
безпеки руху поїздів при виконанні 
колійних робіт на залізницях 
України  
А1.З6. Інструкція з утримання 
земляного полотна залізниць  
України 
В3.З1. Форми технічної 
документації щодо планування  
проведення робіт із поточного 
утримання та ремонту інженерних 
споруд  

В3.У1. Вести  звітно-облікові форми в залежності від 
запланованих робіт 
В3.У2. Дотримуватися вимог технологічного процесу 
згідно з нормативними документами 
 
 
 
 
  
 

4 Г. Організація 
робіт із 
поточного 
утримання та 
ремонту 
інженерних 
споруд 

 Відомість виконання 
 планових робіт із  
 поточного утримання  
 колії, колійних 
 пристроїв, штучних  
 споруд і земляного  
 полотна  
 Книги записів  
 результатів огляду 
 штучних споруд 
 Журнали інструктажів 
 з охорони праці,  
 пожежної безпеки 
 тощо 
 Ручка 
 Записник 
 
 
 
 

Г1. Здатність 
формувати 
бригади для 
виконання робіт і 
доводити завдання 
для бригад і 
окремих 
працівників  

А1.З1. Правила технічної 
експлуатації залізниць України 
А1.З2. Інструкція з сигналізації на 
залізницях України 
А1.З3. Інструкція з руху поїздів і 
маневрової роботи на залізницях 
України  
А1.З4. Інструкція з забезпечення  
безпеки руху поїздів при виконанні 
колійних робіт на залізницях 
України 
А1.З6. Інструкція з утримання 
земляного полотна залізниць 
України 
А2.З1. Технологічні процеси на 
роботи з ремонту та експлуатації 
штучних споруд 
А2.З2. Габарити рухомого складу 
та наближення будівель і способи їх 
замірювань 

В1.У1. Проводити інструктажі з  охорони праці та 
пожежної безпеки перед початком робіт на 
інженерних спорудах 
Г1.У1. Формувати бригади 
Г1.У2. Доводити завдання  для бригад чи окремих 
працівників згідно з планами та  оперативними  
завданнями 
Г1.У3. Розставляти працівників на їх робочі місця 
Г1.У4. Проводити систематичний контроль за 
виконанням робіт, норм виробітку, дотриманням 
технології і трудової дисципліни, раціональним 
використанням ресурсів, обладнання, оснащення й 
інструменту 
А1.У15. Дотримуватися професійної лексики та 
етики ділового спілкування 
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А2.З3. Обладнання мостової 
дільниці і правила його 
експлуатації 
A1.З16. Порядок користування 
службовими засобами зв’язку 
Б1.З6. Правила безпечної роботи з 
інструментом і пристроями  
Б1.З7. Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом і 
пристроями  
Б1.З8. Перелік інструментів 
суворого обліку 
Б1.З9. Правила збереження та 
видачі інструменту суворого обліку 
Б1.З10. Вимоги безпеки при роботі 
з електроінструментом 
В2.З1. Проведення інструктажів з 
охорони праці та пожежної безпеки 
А2.З4. Порядок взаємодії з 
працівниками суміжних 
господарств  

 
 
 
 
 
  
 

Г2. Здатність 
організовувати та 
керувати 
роботами  з 
поточного 
утримання та 
ремонту 
інженерних 
споруд 

А1.З1. Правила технічної 
експлуатації залізниць України 
А1.З2. Інструкція з сигналізації на 
залізницях України 
А1.З3. Інструкція з руху поїздів і 
маневрової роботи на залізницях 
України  
А1.З4. Інструкція з забезпечення  
безпеки руху поїздів при виконанні 
колійних робіт на залізницях 
України 
А1.З6. Інструкція з утримання 
земляного полотна залізниць 
України 
Б1.З4. Правила безпеки праці під 
час виконання робіт у колійному 
господарстві 
Б1.З5. Інструкція з охорони праці 
при виконанні робіт у колійному 
господарстві 

В1.У1. Проводити інструктажі з  охорони праці та 
пожежної безпеки перед початком робіт на 
інженерних спорудах 
Г2.У1. Організовувати та керувати роботами з 
поточного утримання та ремонту інженерних споруд 
Г2.У2. Дотримуватися  вимог безпеки  при роботі з 
механічними та електричними інструментами 
А1.У13. Користуватися сигнальним приладдям 
Г2.У3. Дотримуватися вимог при користуванні 
радіозв’язком або іншим зв’язком  
Г2.У4. Проводити навантажувально-вивантажувальні 
роботи із застосуванням техніки  
Г2.У5. Дотримуватися вимог охорони праці при 
проведенні робіт на інженерних спорудах  
А1.У15. Дотримуватися професійної лексики та 
етики ділового спілкування 
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А2.З1. Технологічні процеси на 
роботи з ремонту та експлуатації 
штучних споруд 
А2.З2. Габарити рухомого складу 
та наближення будівель і способи їх 
замірювань 
А2.З3. Обладнання мостової 
дільниці і правила його 
експлуатації 
Б1.З6. Правила безпечної роботи з 
інструментом і пристроями  
Б1.З7. Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом і 
пристроями  
Б1.З8. Перелік інструментів 
суворого обліку 
Б1.З9. Правила збереження та 
видачі інструменту суворого обліку 
A1.З16. Порядок користування 
службовими засобами зв’язку 
А2.З4. Порядок взаємодії з 
працівниками суміжних 
господарств  

Г3. Здатність  
контролювати 
стан і якість 
виконання робіт і 
вести технічну 
документацію 

А1.З4. Інструкція з забезпечення  
безпеки руху поїздів при виконанні 
колійних робіт на залізницях 
України 
А1.З6. Інструкція з утримання 
земляного полотна залізниць 
України 
А2.З1. Технологічні процеси на 
роботи з ремонту та експлуатації 
штучних споруд 
А2.З2. Габарити рухомого складу 
та наближення будівель і способи їх 
замірювань 
А2.З3. Обладнання мостової 
дільниці і правила його 
експлуатації 
Б1.З4. Правила безпеки праці під 
час виконання робіт у колійному 

Г3.У1. Аналізувати якість виконаних робіт 
Г3.У2. Оцінювати стан обладнання, інструментів, 
малої механізації після проведення робіт 
Г3.У3. Вести звітно-облікові форми в залежності від 
виконаних робіт 
Г3.У4. Аналізувати рівень підготовки працівників до 
виконання робіт підвищеної небезпеки 
Г3.У5. Аналізувати стан дотримання вимог охорони 
праці та безпеки руху при виконанні робіт на колії та 
інженерних спорудах 
Г3.У6. Аналізувати рівень виконання робіт окремими 
працівниками 
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господарстві 
Б1.З5. Інструкція з охорони праці 
при виконанні робіт у колійному 
господарстві 
Б1.З6. Правила безпечної роботи з 
інструментом і пристроями  
Б1.З7. Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом і 
пристроями  
Б1.З9. Правила збереження та 
видачі інструменту суворого обліку 
В3.З1. Форми технічної 
документації щодо планування  
проведення робіт із поточного 
утримання та ремонту інженерних 
споруд  

5 Д. Дії в 
нестандартних 
ситуаціях 

 Аптечка 
 Сигнальні прилади 
 Сигнальний жилет 
 Спецодяг 
 Спецвзуття 
 Ліхтар 
 Набір слюсарного 
 інструменту 
 Набір гайкових ключів 
 (рожкові, накидні, 
 торцеві, шестигранні 
 тощо) 
 Набір викруток різних  
 розмірів (шліцові, 
 хрестові) 
 Комплект 
 індивідуальних засобів 
 захисту (запобіжні 
 пояси, захисні окуляри, 
 рукавички гумові) 
 
 
  
 

Д1. Здатність 
організовувати 
роботу підлеглих 
працівників при 
виникненні 
нестандартних 
ситуацій  

А1.З1. Правила технічної 
експлуатації залізниць України 
А1.З2. Інструкція з сигналізації на 
залізницях України 
А1.З3. Інструкція з руху поїздів і 
маневрової роботи на залізницях 
України  
А1.З4. Інструкція з забезпечення  
безпеки руху поїздів при виконанні 
колійних робіт на залізницях 
України 
А1.З9. Основи охорони праці, 
електробезпеки, пожежної безпеки 
A1.З16. Порядок користування 
службовими засобами зв’язку 
Д1.З1. Порядок дій працівників у 
нестандартних ситуаціях  
Д1.З2. Порядок транспортування 
потерпілих із місця аварій, 
нещасних випадків 
А1.З12. Правила користування 
сигнальним приладдям 
Д1.З3. Правила користування 
засобами індивідуального та 
колективного захисту 

Д1.У1. Виявляти причини несправностей  
обладнання 
Д1.У2. Визначати тип і характер складності 
нестандартної ситуації 
Д1.У3. Виконувати вимоги діючих нормативних 
документів щодо виходу із нестандартних ситуацій 
Д1.У4. Виконувати вимоги правил поведінки на 
залізничних коліях  
Д1.У5. Повідомляти керівника робіт і 
безпосереднього керівника про інцидент  
А1.У13. Користуватися сигнальним приладдям 
А1.У14. Користуватися переносною радіостанцією 
(телефоном) 
А1.У15. Дотримуватися професійної лексики та 
етики ділового спілкування 
Д1.У6. Дотримуватися вимог охорони праці та 
безпеки руху при застосуванні екстрених заходів 
щодо запобігання нестандартним ситуаціям, 
своєчасного виявлення несправностей і відмов у 
роботі інструментів і обладнання та їх усунення 
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Д2. Здатність 
вживати 
невідкладних 
заходів щодо 
зупинки рухомого 
складу в разі  
виникнення 
перешкод для 
його руху або 
небезпеки для 
життя та здоров’я 
людей 
 
 

А1.З1. Правила технічної 
експлуатації залізниць України 
А1.З2. Інструкція з сигналізації на 
залізницях України 
А1.З3. Інструкція з руху поїздів і 
маневрової роботи на залізницях 
України  
А1.З4. Інструкція з забезпечення  
безпеки руху поїздів при виконанні 
колійних робіт на залізницях 
А1.З9. Основи охорони праці, 
електробезпеки, пожежної безпеки 
A1.З16. Порядок користування 
службовими засобами зв’язку 
Д1.З1. Порядок дій працівників у 
нестандартних ситуаціях  
Д2.З1. Схеми огородження 
перешкод і місць проведення робіт 
Д2.З2. Правила та порядок зупинки 
поїзда 
Д2.З3. Вимоги охорони праці та 
безпеки руху поїздів під час 
надання домедичної допомоги 
потерпілим 
Д1.З2. Порядок транспортування 
потерпілих із місця аварій, 
нещасних випадків  
Д1.З3. Правила користування 
засобами індивідуального та 
колективного захисту 

Д2.У1. Використовувати сигнальні прилади, 
подавати звукові сигнали 
Д2.У2. Огороджувати (при необхідності) поїзд 
Д2.У3. Самостійно приймати рішення про виклик 
допоміжних локомотивів, пожежних або відновних 
поїздів 
Д1.У3. Виконувати вимоги діючих нормативних 
документів щодо виходу із нестандартних ситуацій 
Д2.У4. Виконувати роботи з дотриманням вимог 
охорони праці та безпеки руху поїздів під час 
перебування на коліях  
Д2.У5. Користуватися приладами поїзного  
радіозв’язку для зв’язку з поїзним диспетчером, 
черговими по залізничних станціях, керівником 
робіт, машиністами локомотивів на дільниці 
Д2.У6. Дотримуватися  вимог охорони праці та 
безпеки руху поїздів при зупиненні поїзда у випадку 
виникнення перешкод для руху поїздів або небезпеки 
для життя та здоров’я людей  
Д2.У7. Інформувати постійно керівника робіт та 
безпосереднього керівника про ситуацію на місці 
інциденту 
А1.У15. Дотримуватися професійної лексики та 
етики ділового спілкування 
 

Д3. Здатність 
надавати 
домедичну 
допомогу 
(за потреби) та 
викликати швидку 
медичну допомогу 

Д4.З1. Порядок надання 
домедичної допомоги особам при 
невідкладних станах 
Д4.З2. Порядок використання 
медичних та підручних засобів при 
наданні домедичної допомоги 
А1.З12. Правила користування 
сигнальним приладдям 
A1.З16. Порядок користування 
службовими засобами зв’язку 
Д4.З3. Вимоги охорони праці в 

Д4.У1. Надавати домедичну допомогу потерпілим 
особам при невідкладних станах 
Д4.У2. Користуватися засобами надання домедичної 
допомоги та підручними засобами 
Д4.У3. Надавати допомогу під час транспортування 
потерпілих 
Д3.У3. Користуватися сигнальним приладдям, 
портативною радіостанцією та іншими засобами 
зв’язку  
Д3.У4. Дотримуватися регламенту переговорів по 
радіозв’язку та телефонному зв’язку  
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нестандартних ситуаціях 
Д1.З2. Порядок транспортування 
потерпілих із місця аварій, 
нещасних випадків  
Д4.З4. Правила, прийоми та засоби 
транспортування потерпілих  

Д4.У4. Організувати виклик швидкої медичної 
допомоги 
Д4.У5. Дотримуватися  вимог охорони праці та 
безпеки руху поїздів під час надання домедичної 
допомоги потерпілим  
А1.У15. Дотримуватися професійної лексики та 
етики ділового спілкування 
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7. Дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту 

7.1.Розробники проекту професійного стандарту 

Організація 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: 

КИРДА Андрій – заступник директора виконавчого регіональної філії з 
управління персоналом та соціальної політики регіональної філії „Львівська 
залізниця” АТ „Укрзалізниця”;  

ТІРЯЄВ Олександр – заступник начальника служби колії з інженерних 
споруд регіональної філії „Львівська залізниця” АТ „Укрзалізниця”; 

БАЛАБАН Юрій – майстер мостовий дільниці 1 групи виробничого 
структурного підрозділу „Івано-Франківська дистанція колії ” регіональної філії 
„Львівська залізниця” АТ „Укрзалізниця”; 

ДЯКІВ Катерина – начальник відділу підготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів служби кадрової та соціальної політики регіональної філії 
„Львівська залізниця” АТ „Укрзалізниця”;  

ЗАТХЕЙ Богдан – ревізор з безпеки руху Західного апарату безпеки руху 
поїздів і автотранспорту Департаменту безпеки руху АТ „Укрзалізниця” (за 
згодою);  

КОЗАК Зінаїда – головний фахівець відділу професійного навчання  
Департаменту розвитку персоналу та кадрової політики  АТ „Укрзалізниця” (за 
згодою);  

КУЗЬМА Ігор – начальник Львівського територіального управління 
охорони праці, промислової безпеки та навчально-методологічної роботи 
Департаменту охорони праці та промислової безпеки АТ „Укрзалізниця”  (за 
згодою); 

МАЛИЦЬ Марія – заступник начальника служби організації праці, 
заробітної плати і структур управління регіональної філії „Львівська залізниця” 
АТ „Укрзалізниця”; 
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ПИВОВАРНИК Ірина – заступник начальника виробничого підрозділу 
„Центр професійного розвитку персоналу” регіональної філії „Львівська 
залізниця” АТ „Укрзалізниця”; 

РОМЦІВ Олексій – майстер мостовий дільниці 1 групи виробничого 
структурного підрозділу „Підзамчівська дистанція колії” регіональної філії 
„Львівська залізниця” АТ „Укрзалізниця”;  

ХАРЛАН Володимир – головний технічний інспектор праці дорожньої 
профспілкової організації регіональної філії „Львівська залізниця” АТ 
„Укрзалізниця”, кандидат технічних наук.  

 

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 
 

 

 


