
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства соціальної  

політики України 

_________________ № ______ 

 

 

 

Професійний стандарт 

„Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту 

колій та штучних споруд”  

 

1. Загальні відомості професійного стандарту 

 

1.1. Основна мета професійної діяльності 

Поточне утримання та ремонт залізничної колії (верхньої будови колії, 

земляного полотна, штучних споруд), які забезпечують безпечний та 

безперебійний рух поїздів із максимально встановленою швидкістю. 

 

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 

Будівництво Розділ 

42 

Будівництво 

споруд 

Група 

42.1 

Будівництво 

доріг і 

залізниць 

Клас 42.12 Будівництво 

залізниць і 

метрополітену 

 

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

класифікатором України ДК 003:2010 „Класифікатор професій”) 

 

Розділ Підрозділ Клас Підклас 

7 71 712 7129 

Кваліфіковані 

робітники з 

інструментом 

Робітники з 

видобутку 

корисних копалин 

і на будівництві 

Будівельники 

будівель та 

споруд 

Будівельники, 

ремонтники 

споруд та 

верхолази 

 

1.4. Назва професії (професійна назва роботи) та її код (згідно з 

Національним класифікатором України ДК 003:2010 „Класифікатор 

професій”) 
7129 Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та 

штучних споруд. 
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1.5. Професійна кваліфікація 

„Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та 

штучних споруд”. 

 

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

організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації) 

У відповідних підрозділах магістрального залізничного транспорту, на 

підприємствах промислового залізничного транспорту, інших підприємствах, 

на яких використовується праця бригадира (звільненого) з поточного 

утримання й ремонту колій та штучних споруд. Робочим місцем є закріплена 

ділянка колії, на якій проводиться поточне утримання та ремонт. 

Працює під керівництвом майстра. 

 

1.7. Умови праці 

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до 

чинного законодавства, колективного договору, правил внутрішнього 

трудового розпорядку, графіку роботи та відпочинку. 

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним 

договором, графіками надання відпусток, результатами атестації робочого 

місця за умовами праці. 

Особливий характер праці (робота повʼязана з підвищеним нервово-

емоційним навантаженням або виконується в особливих географічних умовах 

та умовах підвищеного ризику для здоровʼя). 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 

Спецодяг та спецвзуття (у встановленому порядку). 

Жилет сигнальний. 

Окуляри захисні. 

Навушники, захисні щитки. 

Каска захисна. 

 

1.9. Умови допуску до роботи за професією 

Вік 18 років і старше. 

Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію 

„Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних 

спорудˮ. 

Наявність медичної довідки про проходження попереднього 

(періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність 

до роботи за професією „Бригадир (звільнений) з поточного утримання й 

ремонту колій та штучних спорудˮ. 
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Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного 

огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед 

прийняттям на роботу, а періодичний – не менш як 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 інших інструкцій, що 

регламентують безпечну роботу магістрального та промислового залізничного 

транспорту, інших підприємств, на яких використовується праця бригадира 

(звільненого) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд. 

Стаж роботи за професією монтера колії 4-5 розряду – не менше 1 року. 

 

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню 

кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій 

(НРК) 

Диплом молодшого спеціаліста або фахового молодшого бакалавра, 

диплом кваліфікованого робітника за професією „Бригадир (звільнений) з 

поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд” або свідоцтво про 

присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Бригадир 

(звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд”. 

Четвертий рівень НРК. 

 

2. Навчання та професійний розвиток 

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти та в навчальних центрах магістрального залізничного 

транспорту, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти за професією „Бригадир 

(звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд”, за 

видом перепідготовка. 

 

2.1. Перепідготовка (назва кваліфікації) 

Перепідготовка проводиться з монтера колії 4-5 розрядів зі стажем 

роботи не менше одного року, з присвоєнням професійної кваліфікації 

„Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних 

споруд”. 

 

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти 

(назва кваліфікації) 

Навчання бригадирів (звільнених) з поточного утримання й ремонту колій 

та штучних споруд на курсах підвищення кваліфікації установлюється, як 

правило, з періодичністю не рідше ніж один раз на 5 років. 
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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 26.01.2007 № 54 

„Про затвердження Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних 

переїздів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.02.2007 за 

№ 162/13429 (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 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 03.07.2017 № 235 „Про 

затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на 

залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

25.07.2017 за № 904/30772. 

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

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

України” (зі змінами та доповненнями). 

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 26.01.2007 №54 

„Про затвердження Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних 

переїздів”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22.02.2007 за 

№ 162/13429 (зі змінами).  

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

„Про затвердження Інструкції з сигналізації на залізницях України”. 

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 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). 
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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 ті 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 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 праці та соціальної політики від 31.05.2000 № 120 

„Про затвердження Правил безпеки для працівників залізничного транспорту 

на електрифікованих лініях”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

08.06.2000 за № 340/4561. 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.2017 

№ 141 „Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 

залізничного транспорту”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

21.02.2017 за № 238/30106. 

Наказ Міністерства внутрішніх справ від 30.12.2014 № 1417 „Про 

затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697 (зі змінами). 

ДСТУ Б В.2.3-29:2011 Габариты приближения строений и подвижного 

состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм (ГОСТ 9238-83, MOD). 

ДБН В.2.3-19-2018 Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми 

проектування. 

Інші нормативно-правові акти, що регламентують професійну діяльність 

бригадира (звільненого) з поточного утримання й ремонту колій та штучних 

споруд. 

 

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 і 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 
Умовне 

позначення 
Трудові функції 

Професійні компетентності 

(за трудовою дією або групою трудових дій) 

Умовне 

позначення 

А Виконання 

контролю стану 

колії, стрілочних 

переводів, штучних 

споруд і земляного 

полотна 

Здатність виконувати роботи з контролю 

стану колії (між стрілочними переводами) 
А1 

Здатність виконувати роботи з контролю 

стрілочних переводів 
А2 

Здатність виконувати роботи з контролю 

стану земляного полотна 
А3 

Здатність виконувати роботи з контролю 

стану штучних споруд 
А4 

Здатність виконувати роботи з контролю 

стану залізничних переїздів 
А5 

Б Організація робіт із 

поточного 

утримання та 

ремонту колії 

Здатність організовувати роботи з поточного 

утримання й ремонту колії (між стрілочними 

переводами) 

Б1 

Здатність організовувати роботи з поточного 

утримання й ремонту стрілочних переводів 
Б2 

Здатність організовувати роботи з поточного 

утримання й ремонту земляного полотна 
Б3 

Здатність організовувати роботи з поточного 

утримання й ремонту штучних споруд 
Б4 

Здатність організовувати роботи з поточного 

утримання й ремонту залізничних переїздів 

Б5 

Здатність керувати підлеглими при 

виконанні робіт із поточного утримання та 

ремонту колії 

Б6 

В Дії в нестандартних 

ситуаціях 

Здатність вживати невідкладних заходів 

щодо зупинки поїзда при виникненні 

перешкод для руху поїзда або небезпеки для 

життя та здоров’я людей 

В1 

Здатність діяти при виявленні поштовху в 

колії 
В2 

Здатність оперативно надавати інформацію В3 

Здатність надавати домедичну допомогу В4 
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 6. Опис трудових функцій (трудові функції; предмети та засоби праці; професійні компетентності; знання, 

уміння та навички) 

 

Трудові функції 

Предмети та засоби праці 

(обладнання, 

устаткування, матеріали, 

продукти, інструмент) 

Професійні 

компетентності (за 

трудовою дією або 

групою трудових 

дій) 

Знання Уміння і навички 

А. 

Виконання контролю 

стану колії, стрілочних 

переводів, штучних 

споруд і земляного 

полотна 

Шаблон колійний 

рулетка 

ліска 

лінійка 

штангенциркуль колійний 

прозорник 

динамометричний ключ 

шаблон для контролю 

відносного положення 

гостряка та рамної рейки 

(КОР) 

книга запису результатів 

перевірки колії, споруд та 

колійних пристроїв 

книга запису результатів 

перевірки стрілочних 

переводів та глухих 

перетинів 

журнал приймання й 

здавання чергувань та 

огляду пристроїв на 

переїзді 

крейда 

А1. Здатність 

виконувати роботи з 

контролю стану 

колії (між 

стрілочними 

переводами) 

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/метрополітенах 

України 

А1.З4. Інструкція з улаштування та 

утримання колії 

А1.З5. Технічні вказівки з улаштування, 

укладання, ремонту і утримання безстикової 

колії 

А1.З6. Інструкція з забезпечення безпеки 

руху поїздів при виконанні колійних робіт 

А1.З7. Технічні вказівки щодо оцінки стану 

рейкової колії за показниками 

колієвимірювальних вагонів та забезпечення 

безпеки руху поїздів при відступах від норм 

утримання рейкової колії 

А1.З8. Положення про проведення весняних 

та осінніх комісійних оглядів колії, споруд і 

обладнання 

А1.З9. Класифікація та каталог дефектів і 

пошкоджень рейок 

А1.З10. Правила безпеки для працівників 

залізничного транспорту на 

електрифікованих лініях 

А1.З11. Інструкція з охорони праці при 

виконанні робіт у колійному господарстві 

А1.З12. Правила безпеки праці під час 

А1.У1. Візуально оглядати положення 

рейко-шпальної решітки в плані та профілі 

А1.У2. Вимірювати ширину колії 

А1.У3. Вимірювати положення рейкових 

ниток за рівнем 

А1.У4. Вимірювати колію за напрямком у 

плані в кривих ділянках (за хордами) 

А1.У5. Оглядати стан рейок (наявність 

дефектів, тріщини, пробуксовки) 

А1.У6. Вимірювати вертикальний та 

боковий знос рейок 

А1.У7. Вимірювати зазори в стиках 

А1.У8. Вимірювати затяжки стикових, 

клемних і закладних болтів 

А1.У9. Визначати стан проміжного 

скріплення та його окремих елементів 

А1.У10. Вибраковувати непридатні шпали 

та бруси 

А1.У11. Визначати дерев’яні шпали та 

бруси, які підлягають ремонту 

А1.У12. Визначати стан баластної призми 

(наявність виплесків, розжиження 

баластового шару, розмір плеча баластної 

призми, величина укосів баластної призми) 

А1.У13. Визначати забрудненість 

баластного шару 

А1.У14. Візуально оглядати ізолюючі 

елементи 

А1.У15. Перевіряти наявність протиугонів 

на колії з дерев’яними шпалами 
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виконання робіт у колійному господарстві 

А1.З13. Види, призначення та будова 

вимірювальних приладів, які 

використовуються при виконанні робіт з 

контролю стану колії 

А1.З14. Правила вимірювань 

вимірювальними приладами, які 

використовуються при виконанні робіт з 

контролю стану колії 

А1.З15. Будова колії, земляного полотна та 

їх несправності 

А1.З16. Габарит наближення споруд, габарит 

навантаження та рухомого складу 

А1.З17. Основи електротехніки 

А1.З18. Основи матеріалознавства 

А1.У16. Перевіряти стан рейкових кіл, 

наявність і справність рейкових стикових 

з’єднувачів 

А1.У17. Візуально оглядати колії у періоди 

дощів, пропуску весняних та зливових вод 

А1.У18. Візуально оглядати безстикову 

колію в період високих та низьких 

температур 

А1.У19. Візуально оглядати пліті 

безстикової колії щодо наявності угону 

(поздовжніх переміщень) 

А1.У20. Перевіряти правильність 

положення безстикової колії в плані за 

допомогою оптичного приладу 

А1.У21. Перевіряти правильність розбивки 

кривих ділянок колії 

А1.У22. Перевіряти маркування 

непридатних дерев'яних шпал, перевідних і 

мостових брусів 

А1.У23. Перевіряти маркування плітей 

безстикової колії 

А1.У24. Перевіряти маркування 

дефектних, гостродефектних і 

покілометрового запасу рейок 

А1.У25. Перевіряти стан маркування 

зварних рейкових ниток 

А1.У26. Перевіряти позначення місць 

зварних стиків 

А1.У27. Контролювати стан зрівнювальних 

прольотів 

А1.У28. Перевіряти справність механізмів 

та інструменту 

А1.У29. Розшифровувати записи стрічок 

колієвимірювального вагона 

А1.У30. Розшифровувати записи стрічок 

колієвимірювального візка; 

А1.У31. Супроводжувати дефектоскопний 

та колієвимірювальний візки 

А1.У32. Контролювати роботу 

рейкозмащувачів 
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А1.У33. Контролювати дотримання 

габариту наближення споруд і габариту 

навантаження 

А1.У34. Контролювати наявність і стан 

колійних і сигнальних знаків 

А1.У35. Контролювати утримання смуги 

відведення в межах робочого відділення 

А1.У36. Записувати результати перевірок 

до книги запису результатів перевірки 

колії, споруд та колійних пристроїв 

А1.У37. Перевіряти журнал огляду колії, 

стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, 

зв’язку та контактної мережі та журнал 

обхідника колії та штучних споруд 

А1.У38. Контролювати наявність запису в 

журналі огляду колії, стрілочних переводів, 

пристроїв СЦБ, зв’язку та контактної 

мережі на виконання робіт в межах станції 

А1.У39. Контролювати видачу 

попереджень на поїзди, встановленої 

форми, при виконанні колійних робіт 

А1.У40. Видавати попередження на поїзди 

А1.У41. Дотримуватись вимог охорони 

праці та безпеки руху поїздів при 

виконанні робіт із контролю стану колії 

А2. Здатність 

виконувати роботи з 

контролю 

стрілочних 

переводів 

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/метрополітенах 

України 

А1.З4. Інструкція з улаштування та 

утримання колії 

А1.З5. Технічні вказівки з улаштування, 

укладання, ремонту і утримання безстикової 

колії 

А1.З9. Класифікація та каталог дефектів і 

пошкоджень рейок 

А2.У1. Візуально оглядати положення 

стрілочного переводу в плані та профілі 

А2.У2. Візуально оглядати цілісність і стан 

елементів стрілочного переводу 

А2.У3. Вимірювати ширину колії (у стиках 

рамних рейок, вістрі гостряків, корені 

гостряків, середині перевідної кривої, 

хрестовині на пряму та бокову колію) 

А2.У4. Вимірювати ординати перевідної 

кривої 

А2.У5. Вимірювати положення стрілочного 

переводу за рівнем (у стиках рамних рейок, 

вістря гостряків, корені гостряків, середині 

перевідної кривої, хрестовині на пряму та 
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А1.З6. Інструкція з забезпечення безпеки 

руху поїздів при виконанні колійних робіт 

А1.З10. Правила безпеки для працівників 

залізничного транспорту на 

електрифікованих лініях 

А1.З11. Інструкція з охорони праці при 

виконанні робіт у колійному господарстві 

А1.З12. Правила безпеки праці під час 

виконання робіт у колійному господарстві 

А2.З1. Види, призначення та будова 

вимірювальних приладів, які 

використовуються при виконанні робіт з 

контролю стрілочних переводів 

А2.З2. Правила вимірювань вимірювальними 

приладами, які використовуються при 

виконанні робіт з контролю стрілочних 

переводів 

А1.З15. Будова колії, земляного полотна та 

їх несправності 

А1.З16. Габарит наближення споруд, габарит 

навантаження та рухомого складу 

А1.З17. Основи електротехніки 

А1.З18. Основи матеріалознавства 

бокову колію) 

А2.У6. Контролювати кріплення 

з’єднувальних тяг, перевідних і робочих 

тяг, зашплінтованість тяг 

А2.У7. Перевіряти щільність прилягання 

гостряків до рамних рейок, рухомих осердь 

хрестовин до вусовиків 

А2.У8. Контролювати замикання гостряків, 

рухомих сердечників хрестовини в 

плюсовому та мінусовому положеннях, 

сумісно з представниками ШЧ 

А2.У9. Вимірювати вищерблення 

гостряків, рухомих сердечників хрестовини 

А2.У10. Вимірювати крок гостряків 

А2.У11. Контролювати утримання в 

одному рівні робочого гостряка з рамною 

рейкою 

А2.У12. Контролювати взаємне положення 

гостряка та рамної рейки 

А2.У13. Вимірювати знос металевих 

частин стрілочного переводу 

А2.У14. Вимірювати гарантійні відстані в 

хрестовині 

А2.У15. Вимірювати ширину жолобів у 

хрестовинах 

А2.У16. Контролювати наявність і 

закріплення контррейкових болтів 

А2.У17. Контролювати прямолінійності 

основної (прямої) колії стрілочного 

переводу 

А2.У18. Перевіряти стан брусів і шпал 

А2.У19. Перевіряти стан закладок, що 

забезпечують щільне прилягання гостряка 

до рамної рейки 

А1.У7. Вимірювати зазори в стиках 

А2.У20. Контролювати справність 

кріплення та освітлення стрілочних 

покажчиків і колійного загородження 

А2.У21. Контролювати стан 

захрестовинних кривих стрілочних 
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переводів, положення їх у плані 

А2.У22. Перевіряти наявність та стан 

відбійних брусів 

А1.У14. Візуально оглядати ізолюючі 

елементи 

А2.У23. Контролювати пристрої 

пневматичного обдування стрілок 

А2.У24. Перевіряти розміщення гостряків 

за накутником 

А2.У25. Записувати результати перевірок 

до книги запису результатів перевірки 

стрілочних переводів та глухих перетинів 

А1.У39. Контролювати видачу 

попереджень на поїзди, встановленої 

форми, при виконанні колійних робіт 

А1.У40. Видавати попередження на поїзди 

А2.У26. Дотримуватись вимог охорони 

праці та безпеки руху поїздів при 

виконанні робіт із контролю стрілочних 

переводів 

А3. Здатність 

виконувати роботи з 

контролю стану 

земляного полотна 

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/метрополітенах 

України 

А1.З4. Інструкція з улаштування та 

утримання колії 

А3.З1. Інструкція з утримання земляного 

полотна залізничних колій 

А1.З6. Інструкція з забезпечення безпеки 

руху поїздів при виконанні колійних робіт 

А1.З10. Правила безпеки для працівників 

залізничного транспорту на 

електрифікованих лініях 

А1.З11. Інструкція з охорони праці при 

виконанні робіт у колійному господарстві 

А1.З12. Правила безпеки праці під час 

А3.У1. Оглядати стан земляного полотна 

А3.У2. Виявляти дефекти земляного 

полотна 

А3.У3. Виявляти деформації та 

пошкодження земляного полотна 

А3.У4. Оглядати стан водовідвідних 

споруд: кюветів, труб, канав, лотків, 

дренажів 

А3.У5. Оглядати стан захисних, 

укріплювальних та протидеформаційних 

споруд 

А3.У6. Контролювати нестійкі місця 

земляного полотна,  

стан узбіччя та укосів 

А1.У39. Контролювати видачу 

попереджень на поїзди, встановленої 

форми, при виконанні колійних робіт 

А1.У40. Видавати попередження на поїзди 

А1.У36. Записувати результати перевірок 
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виконання робіт у колійному господарстві 

А1.З15. Будова колії, земляного полотна та 

їх несправності 

А1.З16. Габарит наближення споруд, габарит 

навантаження та рухомого складу 

А3.З2. Вимоги до земляного полотна 

А3.З3. Поперечні профілі земляного полотна 

А3.З4. Перелік місць можливих розмивів 

А3.З5. Деформації, пошкодження та 

руйнування земляного полотна 

А3.З6. Види, призначення та будова 

вимірювальних приладів, які 

використовуються при виконанні робіт з 

контролю стану земляного полотна 

А3.З7. Правила вимірювань вимірювальними 

приладами, які використовуються при 

виконанні робіт з контролю стану земляного 

полотна 

А1.З17. Основи електротехніки 

А1.З18. Основи матеріалознавства 

до книги запису результатів перевірки 

колії, споруд та колійних пристроїв  

А3.У7. Дотримуватись вимог охорони 

праці та безпеки руху поїздів при 

виконанні робіт із контролю стану 

земляного полотна 

А4. Здатність 

виконувати роботи з 

контролю стану 

штучних 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/метрополітенах 

України 

А1.З4. Інструкція з улаштування та 

утримання колії 

А1.З6. Інструкція з забезпечення безпеки 

руху поїздів при виконанні колійних робіт 

А4.З1. Інструкція з утримання штучних 

споруд 

А4.З2. Інструкція щодо улаштування й 

конструкції мостового полотна на 

залізничних мостах 

А4.З3. Правила охорони праці під час 

виконання робіт на висоті 

А1.З10. Правила безпеки для працівників 

А4.У1. Контролювати виконання 

посадових обов’язків обхідниками колії та 

штучних споруд 

А4.У2. Контролювати стан усіх елементів 

мостового полотна 

А4.У3. Візуально оглядати за загальним 

станом штучні споруди 

А4.У4. Контролювати роботу по заміні 

(відновленню) контуру дроту контрольно-

габаритного пристрою 

А1.У1. Візуально оглядати положення 

рейко-шпальної решітки в плані та профілі 

А1.У2. Вимірювати ширину колії 

А1.У3. Вимірювати положення рейкових 

ниток за рівнем 

А1.У5. Оглядати стан рейок (наявність 

дефектів, тріщини, пробуксовки) 

А1.У6. Вимірювати вертикальний та 

боковий знос рейок 
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залізничного транспорту на 

електрифікованих лініях 

А1.З11. Інструкція з охорони праці при 

виконанні робіт у колійному господарстві 

А1.З12. Правила безпеки праці під час 

виконання робіт у колійному господарстві 

А4.З4. Будова штучних споруд та їх 

несправності 

А4.З5. Види, призначення та будову 

вимірювальних приладів, які 

використовуються при виконанні робіт з 

контролю стану штучних споруд 

А4.З6. Правила вимірювань вимірювальними 

приладами, які використовуються при 

виконанні робіт з контролю стану штучних 

споруд 

А1.З16. Габарит наближення споруд, габарит 

навантаження та рухомого складу 

А1.З17. Основи електротехніки 

А1.З18. Основи матеріалознавства 

А1.У7. Вимірювати зазори в стиках 

А1.У9. Визначати стан проміжного 

скріплення та його окремих елементів 

А1.У14. Візуально оглядати ізолюючі 

елементи 

А4.У5. Перевіряти наявність та справність 

рейкових стикових з’єднувачів 

А1.У39. Контролювати видачу 

попереджень на поїзди, встановленої 

форми, при виконанні колійних робіт 

А1.У40. Видавати попередження на поїзди 

А4.У6. Записувати результати перевірок до 

журналу обхідника колії та штучних 

споруд  

А1.У36. Записувати результати перевірок 

до книги запису результатів перевірки 

колії, споруд та колійних пристроїв  

А4.У7. Дотримуватись вимог охорони 

праці та безпеки руху поїздів при 

виконанні робіт із контролю стану 

штучних споруд 

А5. Здатність 

виконувати роботи з 

контролю стану 

залізничних 

переїздів 

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/метрополітенах 

України 

А1.З4. Інструкція з улаштування та 

утримання колії 

А5.З1. Інструкція з улаштування та 

експлуатації залізничних переїздів 

А1.З6. Інструкція з забезпечення безпеки 

руху поїздів при виконанні колійних робіт 

А1.З10. Правила безпеки для працівників 

залізничного транспорту на 

електрифікованих лініях 

А1.З11. Інструкція з охорони праці при 

виконанні робіт у колійному господарстві 

А5.У1. Контролювати виконання 

посадових обов’язків черговими по 

переїзду 

А5.У2. Перевіряти стан проїзної частини, 

жолобів, настилу, під’їздів до переїзду, 

запасних шлагбаумів 

А5.У3. Перевіряти стан стовпчиків, перил, 

загорожі 

А5.У4. Перевіряти обладнання для 

виявлення нижньої негабаритності 

рухомого складу 

А5.У5. Перевіряти наявність нормативної 

документації 

А5.У6. Перевіряти стан переїзних та 

загороджувальних світлофорів, 

сповіщаючих дзвінків 

А5.У7. Перевіряти видимість і справності 

знаків і сигналів; 
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А1.З12. Правила безпеки праці під час 

виконання робіт у колійному господарстві 

А5.З2. Правила дорожнього руху 

А1.З16. Габарит наближення споруд, габарит 

навантаження та рухомого складу 

А1.З17. Основи електротехніки 

А1.З18. Основи матеріалознавства 

Перевіряти справність роботи зв’язку 

А5.У8. Перевіряти наявність і справність 

інструментів 

А5.У9. Перевіряти наявність і справність 

ручних і переносних сигналів за списком 

А1.У39. Контролювати видачу 

попереджень на поїзди, встановленої 

форми, при виконанні колійних робіт 

А1.У40. Видавати попередження на поїзди 

А5.У10. Записувати результати перевірок в 

журнал приймання й здавання чергувань та 

огляду пристроїв на переїзді  

А5.У11. Дотримуватись вимог охорони 

праці та безпеки руху поїздів при 

виконанні робіт із контролю стану 

переїздів 

Б. 

Організація робіт із 

поточного утримання та 

ремонту колії 

Шаблон колійний 

рулетка 

ліска 

лінійка 

штангенциркуль колійний 

прозорник 

шаблон для контролю 

відносного положення 

гостряка та рамної рейки 

(КОР) 

оптичний прилад для 

вимірювання просідання 

колії 

вимірювальна рейка 

робоча рейка 

журнал реєстрації 

інструктажів з питань 

охорони праці на 

робочому місці 

відомість виконання 

планових робіт з 

поточного утримання 

колії, колійного 

Б1. Здатність 

організовувати 

роботи з поточного 

утримання й 

ремонту колії (між 

стрілочними 

переводами) 

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/метрополітенах 

України 

А1.З4. Інструкція з улаштування та 

утримання колії 

А1.З5. Технічні вказівки з улаштування, 

укладання, ремонту і утримання безстикової 

колії 

А1.З6. Інструкція з забезпечення безпеки 

руху поїздів при виконанні колійних робіт 

Б1.З1. Правила і технологія виконання робіт 

при поточному утриманні колії 

А1.З9. Класифікація та каталог дефектів і 

пошкоджень рейок 

А1.З10. Правила безпеки для працівників 

залізничного транспорту на 

електрифікованих лініях 

А1.З11. Інструкція з охорони праці при 

виконанні робіт у колійному господарстві 

Б1.У1. Ознайомлювати робітників бригади 

з планом робіт, маршрутом слідування до 

місця робіт 

Б1.У2. Доповідати (щодня) майстру 

шляховому про виконані за день роботи 

Б1.У3. Проводити інструктажі з правил 

виконання робіт 

Б1.У4. Контролювати дотримання 

технології виконання робіт та вимоги 

охорони праці 

Б1.У5. Складати Відомість виконання 

планових робіт з поточного утримання 

колії, колійного обладнання, штучних 

споруд і земляного полотна  

Б1.У6. Вести облік і звітність щодо 

використання робочої сили, обороту 

матеріалів, інструментів і інвентарю 

Б1.У7. Виконує натурні перевірки стану 

колії з записом до книги запису результатів 

перевірки колії, споруд та колійних 

пристроїв 

Б1.У8. Супроводжує колієвимірювальний 

та дефектоскопний візки 



 

 

15 

обладнання, штучних 

споруд і земляного 

полотна 

книга запису результатів 

перевірки колії, споруд та 

колійних пристроїв 

книга запису результатів 

перевірки стрілочних 

переводів та глухих 

перетинів 

книга запису результатів 

огляду штучних споруд 

журналі наявності 

інструменту суворого 

обліку 

металевий ящик 

замок 

крейда 

фарба 

пензлик 

А1.З12. Правила безпеки праці під час 

виконання робіт у колійному господарстві 

Б1.З2. Інструкція із снігоборотьби на коліях 

Б1.З3. Правила безпечної роботи з 

інструментом і пристроями 

Б1.З4. Правила охорони праці під час роботи 

з інструментом і пристроями 

Б1.З5. Правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів 

Б1.З6. Правила охорони праці під час 

експлуатації вантажопідіймальних кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного 

обладнання 

Б1.З7. Правила охорони праці під час 

виконання навантажувально-

розвантажувальних робіт на залізничному 

транспорті 

Б1.З8. Норми безоплатної видачі 

спеціального одягу, спеціального взуття та 

інших засобів індивідуального захисту 

працівникам залізничного транспорту 

Б1.З9. Порядок огородження місць 

виконання робіт 

Б1.З10. Вимоги безпеки при роботі з 

електроінструментом 

Б1.З11. Перелік інструменту суворого обліку 

Б1.З12. Правила збереження та видачі 

інструменту суворого обліку 

Б1.З13. Будову колійного гідравлічного та 

електричного інструменту 

А1.З16. Габарит наближення споруд, габарит 

навантаження та рухомого складу 

А1.З17. Основи електротехніки 

А1.З18. Основи матеріалознавства 

Б1.У8. Планувати строки усунення 

несправностей 

Б1.У9. Зберігати інструмент суворого 

обліку 

Б1.У10. Видавати та приймати інструмент 

суворого обліку підлеглим працівникам під 

розписку у журналі наявності інструменту 

суворого обліку  

Б1.У11. Контролювати періодичну 

перевірку вимірювання інструменту 

Б1.У12. Перевіряти наявність заявки на 

видачу попереджень локомотивним 

бригадам поїздів перед проведенням робіт 

Б1.У13. Видавати заявки на видачу 

попередження на поїзди 

Б1.У14. Приймати участь у перевірці 

справності ізолюючих стиків спільно з 

шляховим майстром та електромеханіком 

СЦБ 

Б1.У15. Виконувати запис та перевіряти 

журнал огляду колій, стрілочних переводів, 

пристроїв СЦБ, зв’язку та контактної 

мережі, при роботі по станції 

Б1.У16. Передавати телефонограми, при 

віддаленості місця робіт від приміщення 

чергового по станції, про початок та 

закінчення робіт 

Б1.У17. Перевіряти журнал обхідника 

колій та штучних споруд  

Б1.У18. Призначати сигналістів для 

огородження місць виконання робіт 

Б1.У19. Організовувати огородження місць 

виконання робіт 

А1.У33. Контролювати дотримання 

габариту наближення споруд і габариту 

навантаження 

Б1.У20. Організовувати роботу з 

вимірювання величини зазору між 

підошвою рейки та підкладки, підкладкою 

та верхньою поверхнею шпали, нижньою 
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постіллю шпали та баластом 

Б1.У21. Керувати роботами по 

регулюванню зазорів без розриву рейкової 

колії приладами, що перешкоджають руху 

поїздів 

Б1.У22. Керувати роботами по заміні 

стикових накладок 

Б1.У23. Керувати роботами по заміні 

ізолюючих елементів у ізолюючих стиках 

Б1.У24. Керувати роботами по рихтуванню 

безстикової колії рихтувальними 

приладами зі зміщенням до 10 мм 

Б1.У25. Керувати роботами по 

перешиванню колії з застосуванням 

стяжного приладу 

Б1.У25. Керувати роботами по 

приварюванню стикових рейкових 

з’єднувачів 

Б1.У26. Керувати роботами по монтажу 

ізолюючих стиків 

Б1.У27. Керувати роботами по заміні шпал 

Б1.У28. Керувати роботами по заміні 

баласту 

Б1.У29. Керувати роботами по очищенню 

щебню в шпальних ящиках на глибину до 

10 см нижче підошви шпал у місцях 

одиночних «виплесків» на ланковій колії 

Б1.У30. Керувати роботами з піднімання 

ланкової колії на висоту від 20 мм до 60 мм 

Б1.У31. Керувати роботами по 

виправленню колії з використанням 

пучинних підкладок сумарною товщиною 

від 10 мм до 50 мм 

Б1.У32. Керувати роботами по 

виправленню колії до 20 мм з підбиванням 

шпал ручними торцевими підбійками 

Б1.У33. Керувати роботами по заміні 

непридатних пучинних прокладок 

Б1.У34. Керувати роботами з регулювання 

ширини колії при роздільному скріпленні з 
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одночасним послабленням закладних 

болтів не більше ніж на трьох кінцях шпал, 

а при роботі зі стяжними приладами не 

більше ніж на п’яти кінцях шпал 

Б1.У35. Керувати роботами по зніманню 

регулюючих прокладок з-під рейок на 

скріпленні роздільного типу під час 

підготовки колії для роботи в «вікно» 

виправно-підбивальних машин 

Б1.У36. Керувати роботами при рихтуванні 

ланкової колії з одночасним зміщенням до 

20 мм 

Б1.У37. Керувати роботами при 

наплавленні в колії рейкових кінців 

Б1.У38. Стежити за правильною роботою 

протиугонних пристроїв 

Б1.У39. Стежити за правильною роботою 

рейкозмащувачів 

Б1.У40. Контролювати наявність 

незнижувального запасу матеріалів 

верхньої будови колії 

Б1.У41. Зберігати матеріали по 

кілометрового запасу в спеціально 

відведених місцях 

Б1.У42. Перевіряти та маркувати рейки з 

зазначенням групи та довжини 

Б1.У43. Оглядати та маркувати 

гостродефектні та дефектні рейки, в день 

зняття їх з колії 

Б1.У44. Керувати роботами по поодинокій 

заміні рейок 

Б1.У45. Перевіряти правильність 

встановлення та закріплення перемичок 

для пропуску змінного струму при заміні 

рейок на електрифікованих ділянках 

Б1.У46. Керувати роботами по вирізанню 

газовим автогеном частини рейки при 

відсутності зазорів на ланковій колії 

Б1.У47. Керувати роботами по 

перешиванню колії на дерев’яних шпалах 
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Б1.У48. Керувати роботами з очищення та 

змащення зрівнювальних приладів 

Б1.У49. Контролювати заготовлення 

протипучинних матеріалів, в необхідній 

кількості 

Б1.У50. Контролювати встановлення кілків 

для снігових щитів 

Б1.У51. Контролювати встановлення 

снігових щитів після замерзання ґрунту 

Б1.У52. Контролювати встановлення 

тимчасових сигнальних знаків, що 

огороджують місця перешкод для роботи 

снігоочищувачів 

Б1.У53. Контролювати підрізання баласту 

в шпальних ящиках для попередження його 

пучиння взимку 

Б1.У54. Контролювати стан щитових ліній 

під час завірюх і снігопадів 

Б1.У55. Оглядати снігові огородження 

Б1.У56. Контролювати своєчасне 

піднімання або переставлення снігових 

щитів 

Б1.У57. Організовувати ремонт 

переносних щитів і постійних огорож 

Б1.У58. Контролювати встановлення 

реперів на всіх кривих ділянках 

Б1.У59. Виправляти рейкової нитки за 

шириною 

Б1.У60. Виправляти рейкової нитки за 

рівнем 

Б1.У61. Підбирати укорочені рейки 

Б1.У62. Керувати роботами при 

навантаженні, розвантаженні та 

розкладанні елементів верхньої будови 

колії 

Б1.У63. Керувати роботами за 

пересуванням колійних вагончиків, 

знімних портальних кранів, візків ПКБ та 

інших знімних рухомих одиниць 

Б1.У64. Контролювати наявність 
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сигнального приладдя у працівників, які 

призначаються сигналістами 

Б1.У65. Дотримуватись вимог охорони 

праці та безпеки руху поїздів під час 

організації робіт із поточного утримання й 

ремонту колії 

Б2. Здатність 

організовувати 

роботи з поточного 

утримання й 

ремонту стрілочних 

переводів 

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/метрополітенах 

України 

А1.З4. Інструкція з улаштування та 

утримання колії 

А1.З5. Технічні вказівки з улаштування, 

укладання, ремонту і утримання безстикової 

колії 

А1.З6. Інструкція з забезпечення безпеки 

руху поїздів при виконанні колійних робіт  

Б1.З1. Правила і технологія виконання робіт 

при поточному утриманні колії 

А1.З9. Класифікація та каталог дефектів і 

пошкоджень рейок 

А1.З10. Правила безпеки для працівників 

залізничного транспорту на 

електрифікованих лініях 

А1.З11. Інструкція з охорони праці при 

виконанні робіт у колійному господарстві 

А1.З12. Правила безпеки праці під час 

виконання робіт у колійному господарстві 

Б1.З2. Інструкція із снігоборотьби на коліях 

Б1.З3. Правила безпечної роботи з 

інструментом і пристроями 

Б1.З4. Правила охорони праці під час роботи 

з інструментом і пристроями 

Б1.З5. Правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів 

Б1.З6. Правила охорони праці під час 

Б2.У1. Приймати участь у перевірці 

справності ізоляції сережок гостряків, 

стяжних смуг, стрілочних гарнітур спільно 

з шляховим майстром та електромеханіком 

СЦБ 

Б2.У2. Забезпечувати утримання 

стрілочних переводів у плані, за шаблоном 

і рівнем 

Б2.У3. Розмічати місця контрольних 

вимірів ширини колії 

Б2.У4. Утримувати захрестовинну криву 

по ординатам 

Б2.У5. Виявляти та позначати непридатні 

бруси 

Б2.У6. Керувати роботами при поодинокій 

заміні брусів 

Б2.У7. Керувати роботами по поодинокій 

заміні металевих частин 

нецентралізованого стрілочного переводу 

Б2.У8. Керувати роботами по заміні рейок 

і контррейок на централізованих 

стрілочних переводах 

Б2.У9. Керувати роботами по шліфуванню 

головки рейки, поверхні металевих частин 

стрілочних переводів 

Б2.У10. Керувати роботами по підбиванню 

перевідних брусів чи встановлення 

виправних прокладок 

Б2.У11. Керувати роботами по 

перешиванню рамної рейки в місці 

неприлягання гостряка або вигинання 

гостряка 

Б2.У12. Керувати роботами по 
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експлуатації вантажопідіймальних кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного 

обладнання 

Б1.З7. Правила охорони праці під час 

виконання навантажувально-

розвантажувальних робіт на залізничному 

транспорті 

А5.З2. Правила дорожнього руху 

Б1.З8. Норми безоплатної видачі 

спеціального одягу, спеціального взуття та 

інших засобів індивідуального захисту 

працівникам залізничного транспорту 

Б1.З9. Порядок огородження місць 

виконання робіт 

Б1.З10. Вимоги безпеки при роботі з 

електроінструментом 

Б1.З11. Перелік інструменту суворого обліку 

Б1.З12. Правила збереження та видачі 

інструменту суворого обліку 

Б1.З13. Будову колійного гідравлічного та 

електричного інструменту 

А1.З16. Габарит наближення споруд, габарит 

навантаження та рухомого складу 

А1.З17. Основи електротехніки 

А1.З18. Основи матеріалознавства 

закріпленню колії від угону на стрілочних 

переводах і підходах до них 

Б2.У13. Керувати роботами по ліквідації 

напливів на рамних рейках, гостряках, 

вусовиках і осердях хрестовин 

Б2.У14. Керувати роботами по ремонту та 

заміні зношених деталей стрілочного 

переводу 

Б2.У15. Контролювати маркування 

дефектних елементів стрілочних переводів 

Б2.У16. Керувати роботою з наплавлення 

хрестовин стрілочних переводів, що лежать 

в колії 

Б2.У17. Керувати роботами по 

регулюванню стрілочних переводів і 

глухих перетинів за шаблоном 

Б2.У18. Керувати роботами по 

регулюванню стрілочних переводів і 

глухих перетинів за рівнем 

Б2.У19. Керувати роботами з монтажу 

стрілочної арматури пневматичного 

обдування на централізованих стрілочних 

переводах 

Б1.У62. Керувати роботами при 

навантаженні, розвантаженні та 

розкладанні елементів верхньої будови 

колії 

Б1.У19. Організовувати огородження місць 

виконання робіт 

Б1.У64. Контролювати наявність 

сигнального приладдя у працівників, які 

призначаються сигналістами 

Б2.У20. Дотримуватись вимог охорони 

праці та безпеки руху поїздів під час 

організації робіт із поточного утримання й 

ремонту стрілочних переводів 

Б3. Здатність 

організовувати 

роботи з поточного 

А1.З1. Правила технічної експлуатації 

залізниць України 

А1.З2. Інструкція з сигналізації на 

Б3.У1. Керувати роботами по чищенню від 

снігу та бруду укосів малостійких і хворих 

насипів і виїмок 
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утримання й 

ремонту земляного 

полотна 

залізницях України 

А1.З3. Інструкція з руху поїздів і маневрової 

роботи на залізницях/метрополітенах 

України 

А1.З4. Інструкція з улаштування та 

утримання колії 

А1.З6. Інструкція з забезпечення безпеки 

руху поїздів при виконанні колійних робіт 

Б1.З1. Правила і технологія виконання робіт 

при поточному утриманні колії 

А3.З1. Інструкція з утримання земляного 

полотна залізничних колій 

А4.З1. Інструкція з утримання штучних 

споруд 

А1.З10. Правила безпеки для працівників 

залізничного транспорту на 

електрифікованих лініях 

А1.З11. Інструкція з охорони праці при 

виконанні робіт у колійному господарстві 

А1.З12. Правила безпеки праці під час 

виконання робіт у колійному господарстві 

Б1.З2. Інструкція із снігоборотьби на коліях 

Б1.З6. Правила охорони праці під час 

експлуатації вантажопідіймальних кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного 

обладнання 

Б1.З7. Правила охорони праці під час 

виконання навантажувально-

розвантажувальних робіт на залізничному 

транспорті 

Б1.З8. Норми безоплатної видачі 

спеціального одягу, спеціального взуття та 

інших засобів індивідуального захисту 

працівникам залізничного транспорту 

Б1.З9. Порядок огородження місць 

виконання робіт 

А3.З4. Перелік місць можливих розмивів 

Б3.З1. Вимоги до утримання земляного 

полотна 

Б3.З2. Види поперечних профілів земляного 

Б3.У2. Керувати роботами по розкриттю 

кюветів 

Б3.У3. Наглядати за місцями, що схильні 

до розмивів, хворими та нестійкими 

ділянками земляного полотна 

Б3.У4. Організовувати огородження 

небезпечного місця сигналами зупинки, у 

випадку розмиву земляного полотна 

Б3.У5. Оглядати візуально місця, де 

можливе виникнення пучення 

Б3.У6. Керувати роботами по вирубці 

кущів і дерев, що знаходяться в межах 

смуги відведення 

Б3.У7. Керувати роботами по очищенню 

кюветів, водовідвідних і нагірних канав 

Б1.У19. Організовувати огородження місць 

виконання робіт 

Б1.У64. Контролювати наявність 

сигнального приладдя у працівників, які 

призначаються сигналістами 

Б3.У8. Дотримуватись вимог охорони 

праці та безпеки руху поїздів під час 

організації робіт із поточного утримання й 

ремонту земляного полотна 
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полотна 

Б1.З11. Перелік інструменту суворого обліку 

Б1.З12. Правила збереження та видачі 

інструменту суворого обліку 

Б1.З13. Будову колійного гідравлічного та 

електричного інструменту 

А1.З16. Габарит наближення споруд, габарит 

навантаження та рухомого складу 

А1.З17. Основи електротехніки 

А1.З18. Основи матеріалознавства 

Б4. Здатність 

організовувати 

роботи з поточного 

утримання й 

ремонту штучних 

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/метрополітенах 

України 

А1.З4. Інструкція з улаштування та 

утримання колії 

А1.З6. Інструкція з забезпечення безпеки 

руху поїздів при виконанні колійних робіт  

Б4.З1. Інструкція з експлуатації та поточного 

утримання розвідних вертикально-

підйомних прогонових будов залізничних 

мостів 

А4.З1. Інструкція з утримання штучних 

споруд 

А4.З2. Інструкція щодо улаштування й 

конструкції мостового полотна на 

залізничних мостах 

Б1.З1. Правила і технологія виконання робіт 

при поточному утриманні колії 

А4.З3. Правила охорони праці під час 

виконання робіт на висоті 

А1.З10. Правила безпеки для працівників 

залізничного транспорту на 

електрифікованих лініях 

А1.З11. Інструкція з охорони праці при 

виконанні робіт у колійному господарстві 

Б4.У1. Керувати роботами по розкладанню 

брусів і скріплень вручну 

Б4.У2. Керувати роботами з ремонту та 

утриманню мостів, шляхопроводів, 

віадуків, акведуків, естакад, лотків та 

інших штучних споруд 

Б4.У3. Керувати роботами по виконанню 

слюсарних, клепальних, теслярських і 

бетонних робіт 

Б4.У4. Керувати роботами по 

розмотуванню, виправленню та нарізанню 

арматурної сталі 

Б4.У5. Керувати роботами з підготовки 

поверхні штучних споруд під фарбування 

Б4.У6. Керувати роботами по 

шпатлюванню та фарбуванню поверхні 

штучних споруд 

Б4.У7. Керувати роботами по 

закручуванню та викручуванню болтів і 

шурупів у брусах 

Б4.У8. Керувати роботами по заміна 

дерев’яних брусів 

Б4.У9. Керувати роботами з очищення 

кюветів, водовідвідних і нагірних канав 

Б4.У10. Керувати роботами з очищення 

елементів мостового полотна від 

забруднення 

Б4.У11. Керувати роботами з розчистки 

труб, лотків, водобійних колодязів, русла 
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А1.З12. Правила безпеки праці під час 

виконання робіт у колійному господарстві 

Б1.З2. Інструкція із снігоборотьби на коліях 

Б1.З3. Правила безпечної роботи з 

інструментом і пристроями 

Б1.З4. Правила охорони праці під час роботи 

з інструментом і пристроями 

Б1.З6. Правила охорони праці під час 

експлуатації вантажопідіймальних кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного 

обладнання 

Б1.З7. Правила охорони праці під час 

виконання навантажувально-

розвантажувальних робіт на залізничному 

транспорті 

Б1.З8. Норми безоплатної видачі 

спеціального одягу, спеціального взуття та 

інших засобів індивідуального захисту 

працівникам залізничного транспорту 

А4.З4. Будова штучних споруд та їх 

несправності 

Б4.З2. Види штучних споруд 

Б4.З3. Дефекти штучних споруд та способи 

їх ліквідації 

Б4.З4. Особливості утримання залізничної 

колії на штучних спорудах 

Б1.З9. Порядок огородження місць 

виконання робіт 

Б4.З5. Порядок заміни окремих елементів 

штучних споруд 

Б1.З10. Вимоги безпеки при роботі з 

електроінструментом 

Б1.З11. Перелік інструменту суворого обліку 

Б1.З12. Правила збереження та видачі 

інструменту суворого обліку 

Б1.З13. Будову колійного гідравлічного та 

електричного інструменту 

А1.З16. Габарит наближення споруд, габарит 

навантаження та рухомого складу 

А1.З17. Основи електротехніки 

від наносів і зарості 

Б4.У12. Керувати роботами по 

закріпленню стикових, клемних та 

закладних болтів 

Б4.У13. Наглядати за правильним відводом 

води з баластного корита на мостах 

Б4.У14. Керувати роботами по свердлінню 

отворів у брусах 

Б4.У15. Керувати роботами по заміні 

окремих елементів рейко-шпальної 

решітки в межах штучної споруди 

Б4.У16. Керувати роботами по 

змащуванню шарнірів і катків 

Б4.У17. Керувати роботами по 

регулюванню стикових зазорів 

Б4.У18. Керувати роботами по 

регулюванню рейко-шпальної решітки у 

плані 

Б4.У19. Керувати роботами з монтажу 

рейко-шпальної решітки на штучних 

спорудах 

Б4.У20. Керувати роботами по закриванню 

та відкриванню отворів малих мостів і труб 

Б4.У21. Керувати роботами по розбиранню 

кладки опор штучних споруд 

Б4.У22. Керувати роботами по кріпленню 

рейок до брусів вручну 

Б4.У23. Керувати роботами по 

закріпленню рейок до підкладок клемними 

болтами при роздільному скріпленні 

Б4.У24. Керувати роботами по кріпленню 

підкладок до залізобетонних шпал і плит 

Б4.У25. Керувати роботами по заміні 

окремих елементів рейко-шпальної 

решітки 

Б4.У26. Керувати роботами по різанню 

рейок рейко-різальними верстатами 

Б4.У27. Керувати роботами по свердлінню 

отворів у рейках 

Б4.У28. Керувати роботами по збиранню 
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А1.З18. Основи матеріалознавства та розбиранню проміжних і стикових 

рейкових скріплень 

Б4.У29. Керувати роботами з улаштування 

та ремонту перильної огорожі на 

прогонових будовах і опорах 

Б4.У30. Керувати роботами по 

конопаченню та заливанню швів у збірних 

залізобетонних конструкціях 

Б4.У31. Керувати роботами з ремонту 

залізобетонних і металевих східців на 

пішохідних мостах і шляхопроводах 

Б4.У32. Керувати роботами з улаштування, 

ремонту та розбиранню водовідвідних 

залізобетонних лотків 

Б4.У33. Керувати роботами по кріпленню 

елементів прогонових будов 

Б4.У34. Керувати роботами з ремонту та 

технічного обслуговування механічних і 

електричних приводів механізмів 

розведення, замків розвідних прогонових 

споруд 

Б1.У62. Керувати роботами при 

навантаженні, розвантаженні та 

розкладанні елементів верхньої будови 

колії 

Б1.У19. Організовувати огородження місць 

виконання робіт 

Б1.У64. Контролювати наявність 

сигнального приладдя у працівників, які 

призначаються сигналістами 

Б4.У35. Дотримуватись вимог охорони 

праці та безпеки руху поїздів під час 

організації робіт із поточного утримання й 

ремонту штучних споруд 
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Б5. Здатність 

організовувати 

роботи з поточного 

утримання й 

ремонту 

залізничних 

переїздів 

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/метрополітенах 

України 

А1.З4. Інструкція з улаштування та 

утримання колії 

А5.З1. Інструкція з улаштування та 

експлуатації залізничних переїздів 

А1.З6. Інструкція з забезпечення безпеки 

руху поїздів при виконанні колійних робіт 

Б1.З1. Правила і технологія виконання робіт 

при поточному утриманні колії 

А1.З10. Правила безпеки для працівників 

залізничного транспорту на 

електрифікованих лініях 

А1.З11. Інструкція з охорони праці при 

виконанні робіт у колійному господарстві 

А1.З12. Правила безпеки праці під час 

виконання робіт у колійному господарстві 

Б1.З2. Інструкція із снігоборотьби на коліях 

Б1.З3. Правила безпечної роботи з 

інструментом і пристроями 

Б1.З4. Правила охорони праці під час роботи 

з інструментом і пристроями 

Б1.З5. Правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів 

Б1.З6. Правила охорони праці під час 

експлуатації вантажопідіймальних кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного 

обладнання 

Б1.З7. Правила охорони праці під час 

виконання навантажувально-

розвантажувальних робіт на залізничному 

транспорті 

Б1.З8. Норми безоплатної видачі 

спеціального одягу, спеціального взуття та 

інших засобів індивідуального захисту 

Б5.У1. Перевіряти справний стан проїзної 

частини, жолобів, настилу, габаритних 

воріт, стовпчиків, перил, загорожі 

Б5.У2. Перевіряти справну роботу 

автоматичних і неавтоматичних 

шлагбаумів з електроприводом та ручної 

дії 

Б5.У3. Перевіряти справну роботу 

переїзних та загороджувальних 

світлофорів, сповіщаючих дзвінків 

Б5.У4. Перевіряти видимість і справність 

знаків і сигналів 

Б5.У5. Перевіряти роботу зв’язку 

Б5.У6. Перевіряти наявність та справність 

інструментів, ручних та переносних 

сигналів 

Б5.У7. Забезпечувати пропуск через 

переїзд, за дозволом начальника, 

великогабаритних, тихохідних, особливо 

важких і довгомірних транспортних 

одиниць, машин і механізмів 

Б1.У19. Організовувати огородження місць 

виконання робіт 

Б1.У64. Контролювати наявність 

сигнального приладдя у працівників, які 

призначаються сигналістами 

Б5.У8. Дотримуватись вимог охорони 

праці та безпеки руху поїздів під час 

організації робіт із поточного утримання й 

ремонту переїздів 
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працівникам залізничного транспорту 

Б1.З9. Порядок огородження місць 

виконання робіт 

Б1.З10. Вимоги безпеки при роботі з 

електроінструментом 

Б1.З11. Перелік інструменту суворого обліку 

Б1.З12. Правила збереження та видачі 

інструменту суворого обліку 

Б1.З13. Будову колійного гідравлічного та 

електричного інструменту 

А1.З16. Габарит наближення споруд, габарит 

навантаження та рухомого складу 

А1.З17. Основи електротехніки 

А1.З18. Основи матеріалознавства 

Б6. Здатність 

керувати 

підлеглими 

працівниками при 

виконанні робіт із 

поточного 

утримання та 

ремонту колії 

Б6.З1. Етика спілкування 

Б6.З2. Технічна термінологія 

Б6.З3. Види інструктажів, порядок і терміни 

їх проведення 

Б6.З4. Основи конфліктології 

Б6.З5. Управління колективом 

Б6.У1. Вирішувати конфліктні ситуації 

Б6.У2. Проводити інструктажі з питань 

охорони праці 

Б6.У3. Контролювати наявність спецодягу, 

спецвзуття та засобів індивідуального 

захисту у підлеглих працівників 

Б6.У4. Контролювати наявність посвідчень 

з охорони праці у підлеглих працівників 

Б6.У5. Визначати фізичний стан підлеглих 

працівників, за зовнішнім оглядом, перед 

виходом на роботу 

Б6.У6. Контролювати дотримання 

медичних рекомендацій щодо умов праці з 

встановленими для них обмеженнями 

трудових навантажень 

В. 

Дії в нестандартних 

ситуаціях 

Сигнальне приладдя 

ліхтар 

радіозв’язок (телефон) 

аптечка 

В1. Здатність 

вживати 

невідкладних 

заходів щодо 

зупинки поїзда при 

виникненні 

перешкод для руху 

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/метрополітенах 

України 

В1.У1. Подавати ручні та звукові сигнали 

для зупинки поїзда чи маневрового складу 

В1.У2. Повідомляти безпосереднього 

керівника про нестандартну ситуацію 

В1.У3. Огороджувати небезпечні місця 

В1.У4. Усувати перешкоди для можливості 

пропуску поїзда 
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поїзда або 

небезпеки для 

життя та здоров’я 

людей 

В1.З1. Порядок дій працівників у 

нестандартних ситуаціях 

В1.З2. Правила пожежної безпеки на 

залізничному транспорті 

В1.З3. Правила та порядок зупинки поїзда 

В1.У5. Користуватися радіозв’язком 

(телефоном) 

В1.У6. Дотримуватись вимог охорони 

праці та безпеки руху поїздів при 

виконанні робіт під час вжиття 

невідкладних заходів щодо зупинки поїзда 

в випадку виникнення перешкод для руху 

поїзда або небезпеки для життя та здоров’я 

людей 

В2. Здатність діяти 

при виявленні 

поштовху в колії 

А1.З1. Правила технічної експлуатації 

залізниць України 

А1.З2. Інструкція з сигналізації на 

залізницях України 

В1.З1. Порядок дій працівників у 

нестандартних ситуаціях 

В2.З1. Порядок дій бригадира у випадку 

виявлення поштовху в колії на шляху 

прямування поїзда 

В2.З2. Схеми огородження перешкод і місць 

проведення робіт 

В2.У1. Супроводжувати перший поїзд на 

перегін при поштовхах у колії, у разі 

відсутності шляхового майстра 

В2.У2. Приймати рішення щодо 

подальшого порядку руху поїздів на місці 

перешкоди 

В2.У3. Вживати заходи щодо усунення 

поштовхів у колії 

В2.У4. Здійснювати записи в журналі 

огляду колії, стрілочних переводів, 

пристроїв СЦБ та контактної мережі 

В2.У5. Давати заявку на видачу на поїзди 

попередження щодо обмеження швидкості 

руху 

В3. Здатність 

оперативно 

надавати 

інформацію  

А1.З1. Правила технічної експлуатації 

залізниць України 

В1.З1. Порядок дій працівників у 

нестандартних ситуаціях 

В3.У1. Повідомляти оперативно чергового 

по станції або поїзного диспетчера через 

усі можливі засоби зв’язку щодо виявлення 

зламів рейок, розривання рейкових стиків, 

утворення небезпечних місць земляного 

полотна під час підтоплення повеневими та 

зливовими водами та прямування поїздів 

цими місцями 

В3.У2. Дотримуватись вимог охорони 

праці та безпеки руху поїздів при 

оперативному наданні інформації 
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В4. Здатність 

надавати домедичну 

допомогу 

В4.З1. Порядок надання домедичної 

допомоги особам при невідкладних станах 

В4.У1. Надавати домедичну допомогу 

потерпілим при нещасних випадках 

В4.У2. Надавати допомогу при 

транспортуванні потерпілих 

В4.У3. Повідомляти безпосереднього 

керівника про нестандартну ситуацію 

В4.У4. Користуватися радіозв’язком 

(телефоном) 

В4.У5. Організувати виклик швидкої 

медичної допомоги 

В4.У6. Дотримуватися вимог охорони 

праці та безпеки руху при наданні 

домедичної допомоги 

 

Знання нормативно-правових актів, що регламентують професійну діяльність бригадира (звільненого) з поточного 

утримання й ремонту колій та штучних споруд застосовуються відповідні в своїй галузі.
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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 залізничній галузі. 

Акціонерне товариство „Українська залізниця”. 
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30 

7.2. Субʼєкт перевірки професійного стандарту 

Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства 

соціальної політики України і Національної академії наук України. 
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7.5. Рекомендована дата наступного перегляду професійного 
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