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Конкурсне завдання з компетенції експлуатація залізничного 

транспорту включає знання будови та призначення обладнання локомотива 

та вміння керування локомотивом. 

Конкурсанту необхідно: 

виконати вимоги правил охорони праці при під час виконання робіт та 

керування локомотивом;  

оглянути робоче місце; 

безпечно експлуатувати обладнання; 

виконати розбирання та збирання крана машиніста автогальмівної 

системи локомотива; 

виконати ревізію автозчепного пристрою шляхом його розбирання та 

збирання; 

виконати відкривання та закривання кінцевих кранів, виконати  

з’єднання та роз’єднання повітряних рукавів автогальмівної магістралі 

поїзда; 

виконати керування локомотивом при виконанні поїзної роботи. 

 

Область застосування. 

Кожен Експерт та Учасник зобов'язаний ознайомитися зі змістом 

Конкурсного завдання. 

 

Форма участі у конкурсі. 

Індивідуальне виконання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Завдання конкурсу 

 

Завдання до конкурсу складається з виконання 4 модулів. 

Таблиця 1. 

№ 

п/п  

Назва модуля  Час на завдання  

1 Виконати розбирання та збирання крана 

машиніста системи автогальм локомотива 

Необхідно розібрати кран машиніста (до семи 

основних деталей).  

Виконати збирання крана машиніста у 

встановленому порядку. 

Дотримуватись вимог охорони праці. 

20 хв. 

 

2 Виконати розбирання та збирання 

автозчепного пристрою 

Виконати розбирання автозчепного пристрою 

у встановленому порядку.  

Виконати збирання автозчепного пристрою у 

встановленому порядку. 

20 хв. 

 

3 Виконати з’єднання та роз’єднання 

повітряних рукавів автогальмівної магістралі 

поїзда, відкривання та закривання кінцевих 

кранів. 
Необхідно виконати з’єднання повітряних 

рукавів автогальмівної магістралі у 

встановленому порядку. Відкрити кінцеві 

крани у встановленому порядку. Закрити 

кінцеві крани у встановленому порядку. 

Роз’єднати  повітряні рукава автогальмівної 

магістралі. 

Дотримуватись вимог охорони праці. 

15 хв. 

4 Виконання маневрової та поїзної роботи.  

 

Виконати запуск локомотива з включенням 

відповідних пристроїв, рушитись з місця і 

проїхати задану ділянку залізничної колії 

виконуючи всі вимоги ПТЕ залізничного 

транспорту промислових підприємств та 

інструкції з сигналізації на залізничному 

транспорті промислових підприємств 

України, по закінченні поїздки зупинити 

поїзд. 

30 хв. 



   

За якістю виконання завдань на всіх етапах спостерігає експерт. 

Результат фіксується документально. 

Якщо конкурсант не виконав завдання одного з модулів, повернутися 

до нього він не може. Завдання вважається виконаним, якщо всі модулі 

зроблені в основний час, в повному обсязі. 

Після виконання завдання конкурсант повинен отримати 

підтвердження експерта на виконання наступного завдання. 

Час початку та закінчення виконання завдань (включаючи паузи і т.п.) 

проставляє експерт. Учасник повинен переконатися в тому, що час початку 

вказано коректно. 

Методика оцінки результатів визначається експертним співтовариством 

в день початку проведення конкурсу.  

 


