
  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства соціальної  

політики України 

_________________ № ______ 
 

 

 

Професійний стандарт 

„Провідник пасажирського вагона” 

 

1. Загальні відомості професійного стандарту 

 

1.1.  Основна мета професійної діяльності 

Надання послуг у дорозі при перевезенні пасажирів 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 

 

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

Національним класифікатором України ДК 003:2010 „Класифікатор 

професій”) 

 

Розділ Клас Підклас 

5 511 5112 

Працівники сфери  

торгівлі та послуг 

Працівники, що 

надають послуги у 

дорозі 

Провідники та 

кондуктори на 

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

Національним класифікатором України ДК 003:2010 „Класифікатор 

професій”) 

5112 Провідник пасажирського вагона.  

  

1.5. Професійна кваліфікація 

Провідник пасажирського вагона. 
 

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

організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації) 

На залізничному транспорті. Робоче місце провідника пасажирського 

вагона розташоване у вагоні пасажирського поїзда. Працює під керівництвом 

начальника поїзда (пасажирського). 

 

1.7. Умови праці 

Тривалість робочого часу – згідно з чинним законодавством, графіками 

роботи (змінності) та відпочинку, правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, колективним договором. 

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним 

договором, графіками надання відпусток, за результатами атестації робочого 

місця за умовами праці. 

Особливий характер праці. Робота пов’язана з підвищеним нервово-

емоційним навантаженням. Пільги та компенсації надаються відповідно до 

чинного законодавства.  

 

1.8. Засоби захисту 

Спецодяг та спецвзуття  (в установленому порядку) 

Протигази. 

Вогнегасники. 

Пожежне обладнання (в установленому порядку). 

 

1.9. Умови допуску до роботи за професією  

Вік 18 років і старше. 

Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію за 

професією „Провідник пасажирського вагона”. Сертифікат про знання 

англійської мови на рівні В1 або висновок комісії з професійного відбору 

кандидатів на посаду „Провідник пасажирського вагона” щодо рівня 

володіння англійською мовою (лише для провідників пасажирського вагона 

поїздів міжнародного сполучення). 

Наявність медичної довідки про проходження попереднього 

(періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про 

придатність до роботи за професією „Провідник пасажирського вагона”. 

Наявність висновку штатного психолога виробничого підрозділу філії 

„Пасажирська компанія” АТ „Укрзалізниця” за результатами проведення 

первинного професійного психологічного обстеження.  
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Наявність сертифіката про проходження профілактичного 

наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд 

проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний – не менш ніж один 

раз на два роки. 

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. 

Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, 

пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення 

періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, 

електробезпеки, правил технічної експлуатації та інструкцій, що 

регламентують безпечну роботу залізничного транспорту. 
 

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню 

кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки        кваліфікацій 

(НРК) 

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна 

загальна середня освіта та курсове професійно-технічне навчання з відривом 

від виробництва, без вимог до стажу роботи. Диплом кваліфікованого 

робітника або Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації 

за професією „Провідник пасажирського вагона”, четвертий рівень НРК. 

 

2. Навчання та професійний розвиток 

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти, центрах професійного розвитку персоналу (центрах 

професійної освіти) регіональних філій АТ „Укрзалізниця”, які мають 

ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти за професією „Провідник пасажирського 

вагона” за видами навчання: первинна професійна підготовка, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації. 

 

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації) 

Провідник пасажирського вагона. 

 

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти 

(назва кваліфікації) 

Навчання на курсах підвищення кваліфікації установлюється, як 

правило, з періодичністю не рідше одного разу на 5 років. 

 

2.3. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації) 

Спеціальне навчання з надання домедичної допомоги  проводиться один 

раз на 5 років. 
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3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну 

діяльність 

Закон України „Про залізничний транспорт”. 

Статут Залізниць України. 

Закон України „Про охорону праці”. 

Закон України „Про захист прав споживачів”. 

Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення”. 

Кодекс цивільного захисту України.  

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.1995 № 903 „Про 

Правила поведінки громадян на залізничному транспорті” (зі змінами). 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.1997 № 252 „Про 

Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом” (зі змінами). 

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 27.12.2006                          

№ 1196 „Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, 

вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України”, зареєстрований 

у Міністерстві юстиції України 04.04.2007 за № 310/13577 (зі змінами). 

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 21.12.2009                         

№ 1322 „Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному 

транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за                 

№ 230/17525. 

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.04.2010 № 240 

„Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств 

міжгалузевого промислового залізничного транспорту України”, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.07.2010 за № 537/17832 (зі 

змінами). 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 

№ 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за       

№ 93/2533. 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 „Про 

затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.07.2007                  

№ 846/14113 (зі змінами). 

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 (зі змінами). 

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 

26.01.2005 № 15 „Про затвердження  Типового положення про порядок 
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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 23.06.2008                         

№ 747 „Про затвердження Інструкції з сигналізації на залізницях України”. 

Державні санітарні правила і норми, гігієнічні нормативи п. 7. Гігієна 

транспорту. 7.2. Експлуатація рухомого складу залізничного транспорту для 

пасажирських перевезень, затверджені постановою першого заступника 

Головного державного санітарного лікаря України від 09.02.1999 № 15 (зі 

змінами) (ДСан ПіН7.7.2-015-99). 

Інструкція з пожежної безпеки у вагонах поїздів, затверджена наказом 

Укрзалізниці від 03.02.2006 № 043-Ц (зі змінами). 

Інструкція провіднику пасажирських вагонів № ЦЛ – 0038, затверджена 

наказом Укрзалізниці від 01.09.2003 № 234-Ц (зі змінами). 

Інструкція для провідника пасажирського вагона міжнародного 

сполучення затверджена наказом Укрзалізниці від 05.06.2012 № 209-Ц. 

Соглашение о международном пассажирском сообщении (СМПС), (зі 

змінами та доповненнями). 

Тимчасова технологія застосування електронних проїзних/перевізних 

документів в пасажирських перевезеннях, затверджена Правлінням               

ПАТ „Укрзалізниця” 01.03.2017. 

Інструкція з руху поїздів та маневрової роботи (ЦД-0058), затверджена 

наказом Міністерства транспорту України  від 31.08.2005 № 507 (зі змінами та 

доповненнями) 

Наказ ПАТ „Укрзалізниця” від 21.05.2018 № 317 „Порядoк строку 

служби та списання окремих предметів постільних речей та м’якого знімного 

інвентарю пасажирського вагона”. 

Наказ Укрзалізниці від 25.02.2009 № 124-Ц „Про організацію обліку 

перевезених пасажирів та витрат постільної білизни в пасажирських поїздах”. 

 

4. Загальні компетентності 

4.1. Здатність дотримуватися етики поведінки, культури ділового 

спілкування.  

4.2. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях. 

4.3. Здатність працювати у команді. 

4.4. Здатність запобігати конфліктним ситуаціям та оптимально 

розв’язувати конфлікти.  

4.5. Здатність приймати рішення в межах професійної компетентності. 

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 

Умовні 

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

Умовні 

позначення 

А Підготовчі дії до 

відправлення в рейс  

Здатність проходити відповідні інструктажі  А1 

Здатність ознайомлюватися з телеграмами, наказами, вказівками, графіками роботи та 

відпочинку провідників у рейсі, місцем розташування поїзда та його окремих вагонів 

А2 

Здатність отримувати відповідні бланки документів, аптечку, чайно-кондитерську продукцію,  

знімний інвентар, мобільний термінал контролю документів (далі МТКД), радіостанцію, сумку  

провідника хвостового вагона, сигнальний ліхтар 

А3 

Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приймання,  здавання 

обладнання вагона і робочої 

зміни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здатність перевіряти якість підготовки вагона до виконання рейсу, наявність і справність 

внутрішнього та зовнішнього обладнання 

Б1 

Здатність перевіряти стан первинних засобів пожежогасіння та обладнання, що підлягає 

опломбуванню 

Б2 

Здатність перевіряти  наявність води у санвузлах вагона, наочної інформації для пасажирів, 

трафаретів про виконання планових видів ремонту, температурний режим у вагоні 

Б3 

Здатність перевіряти справність ручних сигнальних ліхтарів, титана, систем: сигналізації контролю 

нагрівання букс, пожежної сигналізації, контролю ізоляції проводів, опалення, водопостачання, 

кондиціонування та вентиляції,  освітлення, внутрішнього поїзного зв’язку 

Б4 

Здатність перевіряти підготовку вагона до рейсу відповідно до Державних санітарних правил та 

норм 

Б5 

Здатність перевіряти наявність  епідукладки, протигазів, санітарних ніш, мобілізуючих шин, 

опломбованої аптечки, куточка побуту  

Б6 

Здатність перевіряти наявність і справність  електроламп врізних хвостових сигнальних ліхтарів і 

чистоту їх скла  

Б7 

Здатність вести відповідну технічну документацію Б8 

Здатність оббивати кригу на підвагонному обладнанні в зимовий період Б9 

Здатність вивішувати маршрутну дошку та порядковий номер вагона або віконний трафарет 

згідно зі схемою поїзда 

Б10 

В 

 

 

 

 

Обслуговування пасажирів 

на станції відправлення, на 

шляху прямування, в 

пунктах обороту 

 

Здатність вмикати хвостові сигнали та забезпечувати контроль за їх справністю, організовувати 

посадку / висадку пасажирів, у тому числі з інвалідністю (із застосуванням пандуса) 

В1 

Здатність забезпечувати замкненість дверей неробочої сторони вагона, перевіряти у пасажирів 

наявність правильно оформлених проїзних документів та їх відповідність, не допускати до проїзду 

пасажирів без проїзних документів та документів, що посвідчують особу 

В2 
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Здатність попереджувати пасажирів про прибуття / відправлення поїзда на проміжну станцію або 

станцію призначення 

В3 

Здатність дублювати сигнал відправлення, закривати вхідні двері тамбура вагона,  проводжати 

станцію до кінця платформи  

В4 

Здатність здійснювати погашення проїзного документа, у тому числі  електронного  В5 

Здатність утримувати вагон відповідно до санітарних вимог,  контролювати дотримання меж 

санітарних зон 

В6 

Здатність проводити роз’яснювальну роботу з пасажирами щодо правил проїзду  В7 

Здатність періодично здійснювати обхід підзвітного вагона, створювати комфортні умови 

проїзду, запобігати конфліктним ситуаціям 

В8 

 

Здатність надавати необхідну допомогу супроводжуючим груп дітей та пасажирам з інвалідністю, 

забезпечувати для них комфортні умови перевезення 

В9 

Здатність контролювати технічний стан вагона  В10 

Здатність перевіряти розміщення ручної поклажі відповідно до норм, роз’яснювати пасажирам 

правильність її розміщення  

В11 

Здатність інформувати  пасажирів про можливість придбання чайно-кондитерської продукції  В12 

Здатність допускати на проміжних станціях пасажирів з проїзними документами для посадки в 

будь-який вагон поїзда, дізнаватися за допомогою даних МТКД кількість пасажирів, які 

здійснюватимуть посадку  

В13 

Здатність визначити кількість пасажирів з електронним проїзним документом, які не здійснили 

поїздку  

В14 

Здатність проводити огляд вагона на предмет виявлення забутих пасажирами речей та передавати 

їх черговому по вокзалу 

В15 

Здатність дотримуватись професійної лексики та етики ділового спілкування, норм з охорони 

праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку 

В16 

Здатність складати перелік зауважень до технічного стану вагона під час рейсу та надавати  його 

начальнику поїзда  

В17 

Здатність перевіряти під час рейсу стан заряду МТКД, радіостанції та дозаряджати їх В18 

Здатність заповнювати бланки обліку населеності та витрат постільної білизни форми ЛУ 72/УЗ 

(далі ЛУ-72/УЗ) 

В19 

Здатність надавати письмові пояснення стосовно інцидентів, що мали місце під час рейсу В20 

Здатність визначати пасажирів і ручну поклажу з підозрілими ознаками В21 

Г Додаткові обов’язки у 

поїздах міжнародного 

сполучення 

Здатність дотримуватися вимог Соглашения о международном пассажирском сообщении (СМПС) Г1 

Здатність надавати пасажирам  роз’яснення щодо правил проїзду та порядку проходження 

прикордонного і митного контролю 

Г2 
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Здатність співпрацювати з уповноваженими особами прикордонної та митної служб, збирати для 

них необхідну інформацію щодо пасажирів, які перетинають кордон 

Г3 

Здатність контролювати, наявність та цілісність пломб під час здійснення прикордонного та 

митного контролю 

Г4 

Д Дії в нестандартних 

ситуаціях  

Здатність екстренно зупиняти поїзд у разі виявлення загрози безпеці руху Д1 

Здатність не допускати порушення громадського порядку пасажирами Д2 

Здатність забезпечувати пересадку або евакуацію пасажирів у разі виникнення нестандартних 

ситуацій 

Д3 

Здатність при виявленні пасажира з підозрою на карантинне захворювання негайно інформувати 

начальника поїзда  

Д4 

Здатність проводити первинні протиепідемічні заходи  Д5 

Здатність надавати домедичну допомогу пасажирам у разі необхідності Д6 

Здатність проводити заходи з ліквідації пожежі  Д7 

Здатність, у разі виявлення технічних несправностей зовнішнього обладнання вагона, діяти згідно 

з Правилами технічної експлуатації залізниць України 

Д8 

Здатність, у разі виникнення нестандартної ситуації, діяти за вказівкою начальника поїзда  Д9 

 

6.  Опис трудових функцій (Трудові функції; предмети і засоби праці (обладнання, устаткування, матеріали, 

інструмент); професійні компетентності (за трудовою дією або групою трудових дій); 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. Підготовчі 

дії до 

відправлення в 

рейс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнали для інструктажів,  

телеграми,  

бланки встановленої форми,  

радіостанція,  

постільна білизна,  

спеціальні ключі,  

сигнальні прилади,  

МТКД,  

сумка провідника 

хвостового вагона, 

знімний інвентар,  

А1. Здатність проходити 

відповідні інструктажі 

А1.З1. Терміни проведення 

відповідних інструктажів  

А1.З2. Правила технічної 

експлуатації залізниць України 

А1.З3. Інструкція з сигналізації на 

залізницях України 

А1.З4. Інструкція з руху поїздів та 

маневрової роботи на залізницях 

України 

А1.З5. Інструкція з використання 

пристрою МТКД  

А1.З6. Порядок строку служби  

А1.У1. Володіти інформацією, необхідною 

для отримання заліку про проходження  

відповідних інструктажів 

А1. У2. Розрізняти види сигнальних приладів 

та варіанти їх застосування 

А1.У3. Користуватися радіостанцією 

А1.У4. Користуватися пристроєм МТКД 
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 чайно-кондитерська 

продукція, 

аптечка,  

кулькова ручка,  

блокнот  

 

та списання окремих предметів 

постільних речей та м’якого 

знімного інвентарю пасажирського 

вагона 

А1.З7. Інструкція з використання 

радіостанції 

А2.  Здатність 

ознайомлюватися з 

телеграмами, наказами, 

вказівками, графіками 

роботи та відпочинку 

провідників у рейсі, 
місцем розташування 

поїзда та його окремих 

вагонів 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

А1.З2. Правила технічної 

експлуатації залізниць України 

А1.З3. Інструкція з сигналізації на 

залізницях України 

А1.З4. Інструкція з руху поїздів та 

маневрової роботи на залізницях 

України 

А1.З5. Графіки роботи та 

відпочинку  провідників у рейсі 

А2.У1. Ознайомлюватися з необхідною 

інформацією, графіками роботи та 

відпочинку провідників у рейсі, 
А2.У2. Дізнаватись про місце розташування 

поїзда та його окремих вагонів 

А3.  Здатність отримувати 

відповідні бланки 

документів, аптечку, чайно-

кондитерську продукцію,  

знімний інвентар, МТКД, 

радіостанцію, сумку  

провідника хвостового 

вагона, сигнальний ліхтар 

А3.З1. Призначення та 

характеристики миючих засобів 

А3.З2. Норми видачі знімного 

інвентаря на один вагон 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона  

А1.З6. Порядок строку служби  

та списання окремих предметів 

постільних речей та м’якого 

знімного інвентарю пасажирського 

вагона 

А3.У1. Отримувати і перевіряти 

відповідність та справність знімного 

інвентарю  

А3.У2.  Отримувати та перевіряти справність 

МТКД, радіостанції 

 

 

 

 

Б. Приймання,  

здавання 

обладнання 

вагона 

і робочої зміни 

 

 

 

Внутрішнє обладнання 

вагона,  

пломби,  

вогнегасники, 

рукоятки приводів вікон 

аварійного виходу, 

молотки вікон  аварійного 

виходу, 

Б1. Здатність перевіряти 

якість підготовки вагона до 

виконання рейсу,  

наявність і справність,  

внутрішнього та 

зовнішнього обладнання 

 

Б1.З1. Будова та принципи роботи 

обладнання вагона 

Б1.З2. Будова та принципи роботи 

підйомника для  пасажирів з 

інвалідністю 

Б1.З4. Види несправностей 

внутрішнього обладнання 

пасажирських вагонів 

Б1.У1. Виявляти та фіксувати несправності 

обладнання вагона 

Б1.У2. Визначити справність підйомника для  

пасажирів з інвалідністю 

Б1.У3. Дотримуватися вимог з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності під час перевірки 

внутрішнього та зовнішнього обладнання  
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стоп-крани, 

пожежні крани,  

трафарети,  

деревне вугілля,  

брикети торфові,  

розподільчі щити,  

панелі автоматики,  

система сигналізації 

контролю нагрівання букс,  

система пожежної 

сигналізації,  

система внутрішнього 

поїзного зв’язку,  

система кондиціювання 

повітря,   

хвостові сигнали, 

ручні сигнальні ліхтарі, 

знімний інвентар,  

медична аптечка   

епідукладка,  

протигази,  

опломбована аптечка,  

санітарні ноші,  

мобілізуючі шини, 

куточок побуту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.З5. Державні санітарні  

правила та норми, гігієнічні 

нормативи ДСП 7.7.2.015-99  
Б1.З6. Правила  ділового мовлення 

та спілкування 

Б1.У4. Використовувати у роботі засоби 

зв’язку відповідно до правил 

Б1.У5. Повідомляти начальника поїзда про 

виявлені недоліки  

Б1.У6. Дотримуватися при спілкуванні з 

колегами правил ділового мовлення та етики 

спілкування 

Б2. Здатність перевіряти 

стан первинних засобів 

пожежогасіння та 

обладнання, що підлягає 

опломбуванню 

 

Б2.З1. Перелік обладнання, що 

підлягає опломбуванню  

Б2.З2. Вимоги щодо використання 

вогнегасників  

Б2.З3. Місця розташування 

молотків вікон аварійного виходу, 

стоп-кранів 

 

Б2.У1. Виявляти пошкодження пломб на 

первинних засобах пожежогасіння та 

обладнанні, що підлягає опломбуванню 

Б2.У2. Визначати технічний стан первинних 

засобів пожежогасіння 

Б2.У3. Використовувати вогнегасники 

Б2.У4. Дотримуватись вимог з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності під час перевірки 

засобів пожежогасіння 

Б3. Здатність перевіряти  

наявність води у санвузлах 

вагона, наочної інформації 

для пасажирів, трафаретів 

про виконання планових 

видів ремонту,  

температурний режим у 

вагоні 

Б1.З1. Будова та принципи роботи 

обладнання вагона  

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона  

Б1.З4. Види несправностей 

внутрішнього обладнання 

пасажирських вагонів 

Б1.З5.  Державні санітарні  

правила та норми, гігієнічні 

нормативи ДСП 7.7.2.015-99  
 

Б3.У1.  Перевіряти наявність води у баках 

вагона 

Б3.У2. Контролювати температурний режим 

у вагоні 

Б3.У3. Дотримуватись вимог з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності під час перевірки 

трафаретів про виконання планових видів 

ремонту 

Б3.У4. Виявляти та фіксувати недоліки щодо 

стану наочної інформації для пасажирів 

Б1.У5. Повідомляти начальника поїзда про 

виявлені недоліки  

Б4. Здатність перевіряти 

справність  ручних 

сигнальних ліхтарів, титана,  

систем: сигналізації 

контролю нагрівання букс, 

пожежної сигналізації, 

контролю ізоляції проводів, 

опалення, водопостачання, 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

Б1.З1. Будова та принципи роботи 

обладнання вагона  

А1.З3. Інструкція з сигналізації на 

залізницях України 

 

Б4.У1. Перевіряти працездатність хвостових 

сигналів 

Б4.У2. Перевіряти справність титана,  

кип'ятильника 

Б4.У3. Перевіряти справність систем: 

сигналізації контролю нагрівання букс, 

пожежної сигналізації 
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кондиціонування та 

вентиляції, освітлення, 

внутрішнього поїзного 

зв’язку 

Б4.У4. Перевіряти справність систем 

кондиціонування та вентиляції,  освітлення, 

опалення 

Б4.У5. Дотримуватись вимог з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності  під час перевірки 

справності систем вагона 

Б5. Здатність перевіряти 

підготовку вагона до рейсу 

відповідно до Державних 

санітарних правил та норм 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

Б1.З5.  Державні санітарні  

правила та норми, гігієнічні 

нормативи ДСП 7.7.2.015-99  
Б1.З1. Будова та принципи роботи 

обладнання вагона 

Б5.У1. Перевіряти підготовку вагона до рейсу 

відповідно до Державних санітарних правил та 

норм, гігієнічних нормативів  

Б5.У2. Перевіряти наявність води у системах 

опалення та водопостачання 

Б5.У3.  Підтримувати відповідну температуру 

у вагоні 

Б6.  Здатність перевіряти 

наявність епідукладки, 

протигазів, санітарних ніш, 

мобілізуючих шин, 

опломбованої аптечки, 

куточка побуту 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

Б6.З2. Інструкція з пожежної 

безпеки у вагонах поїздів 

А1.З6. Порядок строку служби  

та списання окремих предметів 

постільних речей та м’якого 

знімного інвентарю пасажирського 

вагона 

Б6.З3. Комплектація епідукладки 

Б6.У1. Перевіряти наявність та комплектацію 

епідукладки  

Б6.У2. Перевіряти  наявність протигазів,   

санітарних ніш, мобілізуючих шин, 

опломбованої аптечки, куточка побуту  

Б7.  Здатність перевіряти 

наявність і справність  

електроламп врізних 

хвостових сигнальних 

ліхтарів і чистоту їх скла 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

Б1.З1. Будова та принципи роботи 

обладнання вагона 

А1.З3. Інструкція з сигналізації на 

залізницях України 

 

Б7.У1. Перевіряти наявність і справність  

електроламп  врізних хвостових сигнальних 

ліхтарів  

Б7.У2. Підтримувати видимість хвостових 

сигналів  

Б7.У3. Дотримуватися вимог з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності під час перевірки  

справності  електроламп врізних хвостових 

сигнальних ліхтарів 

Б8. Здатність вести 

відповідну технічну 

документацію 

 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

Б8.У1. Вести технічну документацію 

відповідно до встановленого порядку 

Б8.У2. Заповнювати бланк форми ЛУ-72/УЗ 
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Б8.З1. Облік перевезених 

пасажирів та витрат постільної 

білизни 

  Б9. Здатність оббивати 

кригу на підвагонному 

обладнанні в зимовий період 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

Б9.З1.  Інструкція з охорони праці 

для провідника пасажирського 

вагона 

Б9.У1. Оббивати кригу на підвагонному 

обладнанні 

Б9.У2. Дотримуватись вимог з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності під час  

оббивання криги на підвагонному обладнанні  

Б10.  Здатність вивішувати 

маршрутну дошку та 

порядковий номер вагона 

або віконний трафарет 

згідно зі схемою поїзда 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

Б9.З1.  Інструкція з охорони праці 

для провідника пасажирського 

вагона  

Б10.У1. Вивішувати  маршрутну дошку та 

порядковий номер вагона або віконний 

трафарет згідно зі схемою поїзда 

Б10.У2. Дотримуватись вимог з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності під час  

вивішування маршрутної дошки та 

порядкового номер вагона 

В. 
Обслуговуванн

я пасажирів на 

станції 

відправлення, 

на шляху 

прямування, в 

пунктах 

обороту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радіостанція, 

МТКД;   

сигнальні прилади,  

медична аптечка,  

важіль аварійного 

гальмування,  

чайно-кондитерська 

продукція,  

спеціальні ключі,  

кулькова ручка,  

бланк форми ЛУ-72/УЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В1. Здатність вмикати 

хвостові сигнали та 

забезпечувати контроль за 

їх справністю, 

організовувати посадку / 

висадку пасажирів, у тому 

числі з інвалідністю (із 

застосуванням пандуса) 

В1.З1. Правила перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу 

та пошти залізничним 

транспортом України 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

Б1.З1. Будова та принципи роботи 

обладнання вагона 

А1.З2. Правила технічної 

експлуатації залізниць України  

А1.З3. Інструкція з сигналізації на 

залізницях України 

А1.З4. Інструкція з руху поїздів та 

маневрової роботи на залізницях 

України 

Б9.З1.  Інструкція з охорони праці 

для провідника пасажирського 

вагона 

В1.З2. Правила ділового мовлення 

та спілкування 

В1.У1. Вмикати хвостові сигнали 

В1.У2. Відкривати площадку для 

посадки/висадки пасажирів 

В1.У3. Забезпечувати безпечну 

посадку/висадку пасажирів 

В1.У4. Своєчасно попереджувати пасажирів 

про наближення до станції висадки, 

контролювати їх висадку 

В1.У5. Дотримуватись етики поведінки з 

працівниками та пасажирами  

В1.У6. Застосовувати чинні нормативні 

документи під час обслуговування пасажирів 

В1.У7. Дотримуватись вимог з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності під час посадки /  

висадки пасажирів 

Б1.У4. Використовувати у роботі засоби 

зв’язку відповідно до правил 
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В2. Здатність забезпечувати 

замкненість дверей 

неробочої сторони вагона, 

перевіряти у пасажирів 

наявність правильно 

оформлених проїзних 

документів та їх 

відповідність, не допускати 

до проїзду пасажирів без 

проїзних документів та 

документів, що 

посвідчують особу 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

В1.З1. Правила перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу 

та пошти залізничним 

транспортом України 

В1.З2. Правила ділового мовлення 

та спілкування 

В2.У1. Перевіряти правильність  

оформлених проїзних документів 

В2.У2. Забезпечувати замкненість дверей  

неробочої сторони вагона 

В2.У3. Виявляти та фіксувати пасажирів без 

проїзного документа 

В2.У4. Повідомляти начальника поїзда про 

виявлені порушення 

В1.У5. Дотримуватись етики поведінки з 

працівниками та пасажирами  

В3. Здатність 

попереджувати пасажирів 

про прибуття / 

відправлення поїзда на 

проміжну станцію або 

станцію призначення 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

В1.З1. Правила перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу 

та пошти залізничним 

транспортом України 

В1.З2. Правила ділового мовлення 

та спілкування 

В3.У1. Своєчасно попереджувати пасажирів  

про прибуття / відправлення поїзда 

В1.У5. Дотримуватись етики поведінки з 

працівниками та пасажирами  

В4. Здатність дублювати 

сигнал відправлення, 

закривати вхідні двері 

тамбура вагона,  проводжати 

станцію до кінця платформи 

Б1.З1. Будова та принципи роботи 

обладнання вагона 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

А1.З2. Правила технічної 

експлуатації  

залізниць України 

А1.З3. Інструкція з сигналізації на 

залізницях України 

А1.З4. Інструкція з руху поїздів та 

маневрової роботи залізниць 

України 

Б9.З1.  Інструкція з охорони праці 

для провідника пасажирського 

вагона 

В4.У1. Дублювати сигнали під час 

відправлення поїзда 

В4.У2. Забезпечувати безпечне відправлення 

поїзда зі станції 

В4.У3. Дотримуватись вимог з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності під час  

дублювання сигналу відправлення, закривання 

вхідних дверей тамбура вагона,  проводжання 

станції до кінця платформи 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В5. Здатність здійснювати 

погашення проїзного 

документа, у тому числі 

електронного  

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

В1.З1. Правила перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу 

та пошти залізничним 

транспортом України 

В5.У1. Здійснювати погашення проїзного 

документа 

В5.У2. Перевіряти наявність документів, що 

посвідчують особу 

В5.У3. Виявляти та фіксувати пасажирів без 

проїзних документів та повідомляти про них 

начальника поїзда  

В5.У4. Відрізняти неправильно оформлені 

проїзні документи 

В1.У5. Дотримуватись етики поведінки з 

працівниками та пасажирами  

В6. Здатність утримувати 

вагон відповідно до 

санітарних вимог,  

контролювати дотримання 

меж санітарних зон 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

Б1.З1. Будова та принципи роботи 

обладнання вагона 

В1.З1. Правила перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу 

та пошти залізничним 

транспортом України 

Б1.З5.  Державні санітарні  

правила та норми, гігієнічні 

нормативи ДСП 7.7.2.015-99  
А1.З6. Порядок строку служби  

та списання окремих предметів 

постільних речей та м’якого 

знімного інвентарю пасажирського 

вагона 

В6.У1. Підтримувати вагон відповідно до 

санітарних вимог 

В6.У2. Контролювати дотримання меж 

санітарних зон і накопичення сміття та 

побутових відходів 

В6.У3. Слідкувати за санітарним станом 

внутрішнього обладнання вагона 

В6.У4. Забезпечувати безперешкодне 

користування двома санвузлами 

В1.У5. Дотримуватись етики поведінки з 

працівниками та пасажирами  

В6.У6. Дотримуватись вимог з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності під час  

утримання вагона відповідно до санітарних 

вимог 

 

В7. Здатність проводити 

роз’яснювальну роботу з 

пасажирами щодо правил 

проїзду  

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

В1.З1. Правила перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу 

та пошти залізничним 

транспортом України 

В1.З2. Правила ділового мовлення 

та спілкування 

В7.У1. Проводити з пасажирами 

роз’яснювальну роботу щодо правил проїзду 

В1.У5. Дотримуватись етики поведінки з 

працівниками та пасажирами  

В7.У2. Застосовувати чинні нормативні 

документи під час проведення 

роз’яснювальної роботи 
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В8. Здатність періодично 

здійснювати обхід 

підзвітного вагона, 

створювати комфортні 

умови проїзду, запобігати 

конфліктним ситуаціям 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

В1.З1. Правила перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу 

та пошти залізничним 

транспортом України 

А1.З6. Порядок строку служби  

та списання окремих предметів 

постільних речей та м’якого 

знімного інвентарю пасажирського 

вагона 

В8.З1. Основи конфліктології 

В8.У1. Здійснювати обхід вагона 

В8.У2. Здійснювати контроль за безпечним 

проїздом пасажирів 

В8.У3. Створювати комфортні умови для 

проїзду пасажирів 

В1.У5. Дотримуватись етики поведінки з 

працівниками та пасажирами  

В8.У4. Дотримуватись вимог з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності під час  

запобігання конфліктним ситуаціям 

В1.У6. Застосовувати чинні нормативні 

документи під час обслуговування пасажирів 

В9. Здатність надавати 

необхідну допомогу 

супроводжуючим груп 

дітей та пасажирам з 

інвалідністю, 

забезпечувати для них 

комфортні умови 

перевезення 

 

 

 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

В1.З1. Правила перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу 

та пошти залізничним 

транспортом України 

А1.З6. Порядок строку служби  

та списання окремих предметів 

постільних речей та м’якого 

знімного інвентарю пасажирського 

вагона 

В9.У1. Надавати необхідну допомогу 

пасажирам з інвалідністю 

В9.У2. Здійснювати контроль за 

перевезенням груп дітей 

В1.У5. Дотримуватись етики поведінки з 

працівниками та пасажирами  

 

В10. Здатність 

контролювати технічний 

стан вагона  

 

 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

Б1.З1. Будова та принципи роботи 

обладнання вагона 

А1.З2. Правила технічної 

експлуатації  

залізниць України 

В10.У1. Контролювати  технічний стан 

вагона 

В10.У2. Дотримуватись вимог з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності під час 

контролю технічного стану вагона 

 

В11. Здатність перевіряти 

розміщення ручної поклажі 

відповідно до норм, 

роз’яснювати пасажирам 

правильність її розміщення 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

В1.З1. Правила перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу 

та пошти залізничним 

транспортом України 

В11.У1. Перевіряти відповідність ручної 

поклажі існуючим нормам 

В11.У2. Забезпечувати відповідне 

розміщення ручної поклажі у вагоні 

В1.У5. Дотримуватись етики поведінки з 

працівниками та пасажирами  
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В12. Здатність 

інформувати  пасажирів 

про можливість придбання 

чайно-кондитерської 

продукції  

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

 

В12.У1. Інформувати пасажирів про 

можливість придбання  чайно-кондитерської  

продукції 

В12.У2. Забезпечувати пасажирів  чайно-

кондитерською продукцією 

В1.У5. Дотримуватись етики поведінки з 

працівниками та пасажирами 

В13. Здатність допускати 

на проміжних станціях 

пасажирів з проїзними 

документами для посадки в 

будь-який вагон поїзда, 

дізнаватися за допомогою 

даних МТКД кількість 

пасажирів, що 

здійснюватимуть посадку  

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

В1.З1. Правила перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу 

та пошти залізничним 

транспортом України 

 

 

В13.У1. Роз’яснювати пасажирам порядок 

посадки/висадки пасажирів 

В13.У2 Допускати на проміжних станціях 

пасажирів з інших вагонів 

В1.У5. Дотримуватись етики поведінки з 

працівниками та пасажирами  

 

 

  

В14. Здатність визначити 

кількість пасажирів з 

електронним проїзним 

документом, які не 

здійснили поїздку  

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

В1.З1. Правила перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу 

та пошти залізничним 

транспортом України 

В14.У1. Визначати кількість пасажирів, які 

не здійснили поїздку 

В14.У2. Повідомляти начальника поїзда про  

кількість пасажирів, які не здійснили поїздку 

 

В15. Здатність проводити 

огляд вагона на предмет 

виявлення забутих 

пасажирами речей та 

передавати їх черговому по 

вокзалу 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

В1.З1. Правила перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу 

та пошти залізничним 

транспортом України 

В15.У1. Проводити огляд вагона на предмет 

виявлення забутих речей 

В15.У2. Виявляти забуті пасажирами речі та 

діяти відповідно до вимог Правил 

перевезення пасажирів, багажу, 

вантажобагажу та пошти залізничним 

транспортом України 

В15.У3. Повідомляти начальника поїзда про 

виявлені забуті пасажирами речі 

В16. Здатність 

дотримуватись професійної 

лексики та етики ділового 

спілкування, норм з 

охорони праці, виробничої 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

 

В16.У1. Дотримуватися  норм з охорони 

праці, виробничої і трудової дисципліни, 

правил внутрішнього трудового розпорядку 

В1.У5. Дотримуватися етики поведінки з 

працівниками та пасажирами  
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і трудової дисципліни, 

правил внутрішнього 

трудового розпорядку 

В17. Здатність складати 

перелік зауважень до 

технічного стану вагона під 

час рейсу та надавати  його 

начальнику поїзда 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

Б1.З1. Будова та принципи роботи 

обладнання вагона 

 

Б1.У1. Виявляти та фіксувати несправності 

обладнання вагона 

В17.У1. Складати перелік зауважень до 

технічного стану вагона 

В17.У2. Надавати начальнику поїзда перелік 

зауважень до технічного стану вагона 

В18. Здатність перевіряти 

під час рейсу стан заряду 

МТКД, радіостанції та 

дозаряджати їх 

 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

А1.З5. Інструкція з використання 

пристрою МТКД  

А1.З7. Інструкція з використання 

радіостанції 

В18.У1. Контролювати ступінь заряду 

радіостанції та МТКД 

В18.У2. Дозаряджати радіостанцію та МТКД 

 

В19. Здатність 

заповнювати бланки обліку 

населеності та витрат 

постільної білизни форми 

ЛУ-72/УЗ 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

В19.З1. Наказ «Укрзалізниці» 

«Про затвердження бланку обліку 

населеності вагонів» 

В19.У1. Заповнювати Бланк форми ЛУ-72/УЗ 

 

В20. Здатність надавати 

письмові пояснення 

стосовно інцидентів, що 

мали місце під час рейсу 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

 

 

В20.У1. Надавати письмові пояснення 

стосовно інцидентів, що мали місце під час 

рейсу 

 

В21. Здатність визначати 

пасажирів і ручну поклажу 

з підозрілими ознаками 

 

 

 

 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

 

 

 

 

 

В21.У1. Виявляти та фіксувати пасажирів та 

ручну поклажу з підозрілими ознаками  

В21.У2. Виявляти заборонені до перевезення 

предмети  

В21.У3. Повідомляти начальника поїзда про 

виявлення  пасажирів і ручної поклажі з 

підозрілими ознаками 

В21.У4. Дотримуватися вимог з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності при 

виявленні  пасажирів або ручної поклажі з 

підозрілими ознаками 
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Г. Додаткові 

обов’язки у 

поїздах 

міжнародного 

сполучення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радіостанція,  

медична аптечка;  

стоп-кран,  

міграційні картки,  

митні декларації, 

міжнародні плацкарти 

(вилучені у пасажирів);  

карта-діаграма підзвітного 

вагона;  

пломби;  

блокнот;  

рулетка, 

ваги; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г1. Здатність 

дотримуватися вимог 

Соглашения о 

международном 

пассажирском сообщении 

(СМПС) 

Г1.З1. Порядок організації 

обслуговування пасажирів та 

проходження прикордонного і 

митного контролю у 

міжнародному поїзді 

Г1.З2. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона  

міжнародного сполучення  

Г1.З3. Норми переміщення товарів 

через митний кордон України 

Г1.З4. Види міжнародних 

документів і порядок вилучення 

міжнародних плацкарт 

Г1.З5. Соглашение о 

международном пассажирском 

сообщении (СМПС) 

Г1.З6. Особые условия 

международных перевозок (SCIC) 

для поездок по проездным билетам 

в сообщении Восток - Запад 

Г1.У1. Надавати роз’яснення пасажирам 

щодо порядку проходження прикордонного і 

митного контролю в міжнародному поїзді 

Г1.У2. Контролювати дотримання 

пасажирами норм ручної поклажі під час 

переміщення через кордон 

В1.У5. Дотримуватись етики поведінки з 

працівниками та пасажирами  

В1.У6. Застосовувати чинні нормативні 

документи під час обслуговування пасажирів 

Г2. Здатність надавати 

пасажирам роз’яснення 

щодо правил проїзду та 

порядку проходження 

прикордонного і митного 

контролю 

Г1.З2. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона  

міжнародного сполучення  

Г1.З5. Соглашение о 

международном пассажирском 

сообщении (СМПС) 

Г2.У1. Надавати пасажирам  роз’яснення 

щодо правил проїзду та порядку 

проходження прикордонного і митного 

контролю 

В1.У5. Дотримуватись етики поведінки з 

працівниками та пасажирами 

Г3. Здатність 

співпрацювати з 

уповноваженими особами 

прикордонної та митної 

служб, збирати для них 

необхідну інформацію 

щодо пасажирів, які 

перетинають кордон 

 

 

Г1.З2. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона  

міжнародного сполучення  

Г3.З1. Порядок організації 

обслуговування пасажирів та 

проходження прикордонно-

митного контролю у 

міжнародному пасажирському 

поїзді 

Г3.У1. Виявляти та фіксувати пасажирів та 

ручну поклажу з підозрілими ознаками та 

повідомляти про них уповноважених осіб 

прикордонної та митної служб 

Г3.У2. Забезпечувати та здійснювати 

контроль спільно  з  уповноваженими 

особами прикордонної та митної служб 

Г3.У3. Формулювати та надавати 

інформацію уповноваженим особам 

прикордонної та митної служб 
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Г1.З5. Соглашение о 

международном пассажирском 

сообщении (СМПС) 

Г3.У4. Забезпечувати всебічну допомогу 

уповноваженим особам прикордонної та 

митної служб при здійсненні контролю 

Г4. Здатність 

контролювати наявність та  

цілісність пломб під час 

здійснення прикордонного 

та митного контролю 

Г4.З1. Порядок  перевірки 

опломбування ніш і цілісності 

пломб під час здійснення 

прикордонного та митного 

контролю 

Г1.З5. Соглашение о 

международном пассажирском 

сообщении (СМПС) 

Г1.З2. Інструкція провідника 

пасажирського вагона  

міжнародного сполучення  

Г4.У1. Виявляти та фіксувати пошкоджені 

пломби 

Г4.У2. Повідомляти начальника поїзда про 

виявлені пошкоджені пломби 

 

Д. Дії в 

нестандартних 

ситуаціях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медична аптечка, 

пандус;  

візок для переміщення осіб з 

інвалідністю, 

вогнегасники, 

протигаз,  

радіостанція,  

сигнальні прилади, 

спеціальні ключі,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д1. Здатність екстренно 

зупиняти поїзд у разі 

виявлення загрози безпеці 

руху 

 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

В1.З1. Правила перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу 

та пошти залізничним 

транспортом України 

А1.З2. Правила технічної 

експлуатації залізниць України 

А1.З3. Інструкція з сигналізації на 

залізницях України 

А1.З4. Інструкція з руху поїздів та 

маневрової роботи залізниць 

України 

Д1.У1. Забезпечувати зупинку поїзда в разі 

виявлення загрози безпеці руху 

Д1.У2. Огороджувати склад поїзда у разі 

вимушеної зупинки на перегоні 

Д1.У3. Користуватися сигнальними 

приладами 

Д1.У4. Повідомляти начальника поїзда про 

виникнення загрози безпеці руху 

Д1.У5. Дотримуватись вимог з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності під час 

екстренної зупинки поїзда 

 

 

Д2. Здатність не допускати 

порушення громадського 

порядку пасажирами 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

В1.З1. Правила перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу 

та пошти залізничним 

транспортом України 

В8.З1. Основи конфліктології 

Д2.У1. Забезпечувати громадський порядок у 

вагонах 

Д2.У2. Дотримуватись вимог з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності у разі порушення  

громадського порядку пасажирами 
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Д3. Здатність 

забезпечувати пересадку 

або евакуацію пасажирів у 

разі виникнення 

нестандартних ситуацій 

 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

В1.З1. Правила перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу 

та пошти залізничним 

транспортом України 

Д3.У1. Забезпечувати пересадку або 

евакуацію пасажирів у разі виникнення 

нестандартних ситуацій 

Д3.У2. Дотримуватись вимог з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності при  евакуації 

пасажирів 

Д4. Здатність, у разі 

виявлення пасажира з 

підозрою на карантинне 

захворювання, негайно 

інформувати начальника 

поїзда 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

В1.З1. Правила перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу 

та пошти залізничним 

транспортом України 

Д4.У1. Виявляти пасажира з підозрою на 

карантинне захворювання 

Д4.У2. Повідомляти начальника поїзда про 

виявлення пасажира з підозрою на 

карантинне захворювання 

Д4.У3. Дотримуватися вимог з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності у разі виявлення  

пасажира з підозрою на карантинне 

захворювання 

Д5. Здатність проводити 

первинні протиепідемічні 

заходи  

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

В1.З1. Правила перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу 

та пошти залізничним 

транспортом України 

Д5.У1. Проводити первинні протиепідемічні 

заходи 

Д5.У2. Дотримуватись вимог з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності під час 

проведення первинних  протиепідемічних 

заходів 

Д6. Здатність надавати 

домедичну допомогу 

пасажирам у разі 

необхідності 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона  

В1.З1. Правила перевезення 

пасажирів, багажу, вантажобагажу 

та пошти залізничним 

транспортом України 

Д6.З1. Основи домедичної 

допомоги 

Д6.У1. Надавати домедичну допомогу 

Д6.У2. Дотримуватись вимог з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності під час надання 

домедичної допомоги 

 

Д7. Здатність проводити 

заходи з ліквідації пожежі 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

Б1.З1. Будова та принципи роботи 

обладнання вагона 

А1.З2. Правила технічної 

експлуатації залізниць України 

Д7.У1. Вживати заходи для ліквідації пожежі 

Д7.У2. Огороджувати склад поїзда 

Д7.У3. Користуватися первинними засобами 

пожежогасіння 

Д7.У4. Повідомляти начальника поїзда про 

виявлення пожежі 
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А1.З3. Інструкція з сигналізації на 

залізницях України 

А1.З4. Інструкція з руху поїздів та 

маневрової роботи залізниць 

України 

Б2.З2. Інструкція з пожежної  

безпеки у вагонах поїздів  

Б9.З1.  Інструкція з охорони праці 

для провідника пасажирського 

вагона 

Д7.У5. Дотримуватись вимог з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності під час  ліквідації 

пожежі 

 

Д8. Здатність, у разі 

виявлення технічних 

несправностей зовнішнього 

обладнання вагона, діяти 

згідно з ПТЕ 

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

Б1.З1. Будова та принципи роботи 

обладнання пасажирського вагона 

А1.З2. Правила технічної 

експлуатації залізниць України 

Б9.З1.  Інструкція з охорони праці 

для провідника пасажирського 

вагона 

Д8.У1. Визначати технічні несправності 

зовнішнього обладнання вагона 

Д8.У2.  Повідомляти начальника поїзда про 

виявлення  технічних несправностей 

зовнішнього обладнання вагона 

Д8.У3. Дотримуватись вимог з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності при виявленні 

технічних несправностей  зовнішнього 

обладнання вагона 

Д9. Здатність  у разі 

виникнення  

нестандартної ситуації 

діяти за вказівкою 

начальника поїзда  

А2.З1. Інструкція провіднику 

пасажирського вагона 

Д9.У1. Розуміти та чітко виконувати вказівки 

начальника поїзда 

Д9.У2. Дотримуватись вимог з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності  у разі 

виникнення нестандартної ситуації 
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7. Дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту: 

7.1. Розробники проекту професійного стандарту 

Галузева рада при Міжнародній організації роботодавців підприємств 

галузі залізничного транспорту «Федерація залізничників України» з розробки 

професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничний галузі та 

Акціонерне товариство «Українська залізниця». 

Авторський колектив 

Аксьонов О.М. – заступник директора Департаменту з організації 

внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень; 

Мудрий І.О. – провідний інженер відділу організаційного забезпечення 

обслуговування пасажирів у поїздах Департаменту з організації внутрішніх та 

міжнародних пасажирських перевезень; 

Козак З.Ф. – головний фахівець відділу професійного навчання 

Департаменту розвитку персоналу та кадрової політики; 

Сиднєв В.Р. – начальник структурного підрозділу «Лиманський центр 

професійного розвитку персоналу» регіональної філії «Донецька залізниця»; 

 

7.2. Суб’єкт перевірки професійного стандарту 
 

 

 


