
 

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

«ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» 

 

1. ВСТУП 

1.1 Назва і опис досвіду/компетенції 

1.1.1. Досвід/компетенція називається «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ТРАНСПОРТУ». 

1.1.2. Опис пов'язаних з досвідом/компетенцією трудових ролей або 

професій. Помічник машиніста тепловоза готує тепловоз до роботи, перевіряє 

дію вузлів, механізмів, електричної та пневматичної схем тепловоза. 

Контролює роботу тепловоза, основних його частин і механізмів під час руху 

поїзда. Здійснює прийом та здачу тепловоза з дотриманням чинних вимог. 

Забезпечує безпеку руху та виконання графіку руху поїздів і плану маневрової 

роботи з дотриманням діючих правил ПТЕ, ІДР, інструкцій з сигналізації. Не 

допускає ведення поїздів понад встановлені вагові норми для даної дільниці, 

перевантаження вузлів та агрегатів тепловоза, порушень плавності ведення. 

Контролює роботу приладів безпеки, вузлів та агрегатів тепловоза й перевіряє 

їх технічний та протипожежний стан. Дотримується періодичності контролю за 

роботою машин, механізмів та агрегатів тепловоза на шляху прямування. 

Вживає заходів щодо економної витрати паливно-енергетичних ресурсів та 

матеріалів. Утримує в справному стані інвентар, інструмент, сигнальне 

приладдя та індивідуальні засоби захисту. Бере участь у підготовці локомотива 

до комісійного огляду, керує тепловозом.  

Помічнику машиніста тепловоза необхідно знати будову тепловоза; його 

обладнання та правила експлуатації; принципи роботи вузлів, електронних 

блоків тепловоза; види технічного обслуговування та ремонту тепловоза, його 

обсяги, технологію основних ремонтних робіт; причини виникнення 

несправностей у роботі вузлів та механізмів тепловоза, способи їх запобігання 

та усунення; види і якість палива, мастильних матеріалів, що застосовуються, 
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норми їх витрат; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів; 

правила, види та терміни технічного огляду, ремонту та освідчення вузлів, 

колісних пар локомотива; правила обслуговування гальм; основи 

електротехніки, гідравліки, механіки, пневматики, комп'ютерної техніки; 

Правила технічної експлуатації промислового залізничного транспорту 

України; Інструкцію з сигналізації промислового залізничного транспорту 

України; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи промислового 

залізничного транспорту України.  

 

1.2 Актуальність і важливість документа 

Цей документ містить інформацію про стандарти, необхідні для участі в 

змаганнях з даного досвіду/компетенції, а також принципи, методи і процедури 

оцінювання, якими необхідно керуватися в ході змагань. 

Кожен Експерт та Конкурсант повинен знати і розуміти даний 

«Технічний опис». 

 

1.3 Супутні документи 

1.3.1 Оскільки «Технічний опис» містить тільки інформацію про навички 

та  компетенцію, він повинен використовуватися разом з наступними 

документами: 

● WSI - Правила змагань; 

● WSI - Рамка стандартних технічних умов WorldSkills; 

● WSI - Стратегія оцінювання WorldSkills (при наявності); 

● WSI – Інтернет - ресурси, що містяться в цьому документі; 

● Регулювання в галузі охорони здоров'я та праці. 
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2. СТАНДАРТНА СПЕЦИФІКАЦІЯ WORLDSKILLS (WSSS) 

2.1 Загальні вказівки до WSSS 

WSSS визначає знання, вміння і конкретні навички, які лежать в основі 

передової міжнародної практики в області технічного і професійного 

виконання. Вона повинна відображати загальне глобальне розуміння того, що 

пов'язана з цим робота являє для промисловості і бізнесу 

(www.worldskills.org/WSSS). 

Конкурс навичок покликаний відобразити кращу міжнародну практику, 

як описано в WSSS, і в тій мірі, на яку здатний. Стандартна Специфікація є 

керівництвом, необхідним для навчання і підготовки до змагань. 

На конкурсі професійної майстерності оцінка знань і умінь буде 

відбуватися за допомогою оцінки виконання. Там не буде окремих випробувань 

знання і розуміння. 

Стандартна Специфікація розділена на окремі розділи з заголовками і 

доданими посилальними номерами. 

На кожен розділ виділяється певний відсоток від загальних оцінок, щоб 

вказати його відносну важливість в рамках Стандартної Специфікації. Сума 

всіх відсотків оцінок становить 100. 

Схема оцінювання і Конкурсні завдання оцінюють тільки ті навички, які 

викладені в Стандартній Специфікації. Вони відображають Стандартну 

Специфікацію якомога повніше в рамках обмежень професійного конкурсу. 
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2.2 Стандартна специфікація WorldSkills 

 

РОЗДІЛ КІЛЬКІСТЬ 

БАЛІВ 

1 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ  10 

 Конкурсант повинен знати і вміти: 

правила та інструкції з охорони праці в межах робіт, що 

виконуються;  

правила користування засобами індивідуального захисту;  

інструкцію з сигналізації промислового залізничного 

транспорту України та інші нормативні акти, що відносяться 

до кола робіт,  що виконуються; 

правила технічної експлуатації промислового залізничного 

транспорту України;  

інструкцію з технічного обслуговування локомотива в 

процесі експлуатації. 

 

Конкурсант повинен: 

забезпечувати особисту безпеку в процесі виконання робіт; 

безпечно експлуатувати обладнання; 

розпізнавати аварійні ситуації при виконанні робіт  і вживати 

відповідних заходів. 

дотримуватися правильних прийомів при роботі. 

підтримувати чистоту робочого середовища. 

завершити роботу протягом певного часу. 

 

2   ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛОКОМОТИВА 50 

 

 

 

Конкурсант повинен знати і вміти: 

будову, технічні характеристики тепловоза;  

технічне обслуговування під час приймання та здавання 

тепловозу; 

порядок дії під час огляду обладнання, схеми розташування 

обладнання; 

електричну принципову схему і пневматичну схему 

тепловоза; 

порядок утримання та догляду за локомотивом відповідного 

типу в процесі експлуатації;  

правила зчеплення та відчеплення рухомого складу.  

 

 

 

Конкурсант повинен: 
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виконати розбирання та збирання крану машиніста системи 

автогальм; 

виконати розбирання та збирання автозчепного пристрою; 

виконати відкривання-закривання кінцевих кранів, з’єднання-

роз’єднання рукавів гальмівної магістралі.  

3 МАНЕВРОВА ТА ПОЇЗНА РОБОТА         40 

 Конкурсанту необхідно знати і вміти: 

порядок утримання та догляду за тепловозом в  процесі 

експлуатації; 

будову гальм та технологію керування ними; 

поняття плану та профілю  залізничного шляху станцій та 

перегонів; 

сигнальні знаки та покажчики на станціях та перегонах; 

читати схеми залізничних шляхів станцій; 

правила зчеплення та відчеплення рухомого складу;  

порядок дій у нестандартних ситуаціях;  

основні режими економного витрачання палива;  

засоби виявлення та усунення несправностей в роботі 

електричного, пневматичного та механічного обладнання;  

правила користування гальмівними башмаками;  

правила та інструкції з охорони праці в межах робіт, що 

виконуються; 

графік руху поїздів;  

призначення та зміст Техніко-розпорядчого акту залізничних 

станцій; 

інструкція з сигналізації на залізниці;  

інструкція з експлуатації гальм рухомого складу залізничного 

транспорту промислових підприємств; 

інструкція з технічного обслуговування тепловоза в процесі 

експлуатації; 

інструкція з руху поїздів та маневрової роботи на 

залізничному транспорті промислових підприємств;  

правила технічної експлуатації залізничного транспорту 

промислових підприємств. 

 

Конкурсант повинен вміти: 

застосовувати методики при керуванні локомотивом 

відповідного типу та при веденні поїзду;  

візуально визначати стан шляху, будову ЗЦБ та зв’язку, 

зустрічних поїздів;  

використовувати інформацію, отриману за показаннями 

сигналів світлофорів, сигнальних знаків, покажчиків в 
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процесі руху потягу, сигналів, що подають працівники 

залізничного транспорту; 

застосовувати нормативні документи при виконанні 

оперативних розпоряджень осіб, відповідальних за 

організацію  руху поїздів.  

 

3. СТРАТЕГІЯ ОЦІНЮВАННЯ І СПЕЦИФІКАЦІЯ  

3.1 Загальна інструкція 

Процес оцінювання керується Стратегією оцінювання WorldSkills. Нею 

встановлено принципи і техніки, яким повинен відповідати процес оцінювання 

WorldSkills. 

В основі змагань WorldSkills лежить практика оцінки експертами, яка є 

об'єктом безперервного професійного розвитку і уважного розгляду. Зростання 

компетенції в області оцінювання вплине на майбутнє використання і 

спрямованість основних інструментів оцінювання, використовуваних в ході 

змагань WorldSkills.  

Оцінювання в ході змагань WorldSkills ділиться на два види: вимір і 

суддівство. Вони називаються об'єктивним і суб'єктивним оцінюванням 

відповідно. Для забезпечення якості для обох видів оцінювання важливо 

використання експліцитних критеріїв оцінки кожного з аспектів. 

4. КОНКУРСНЕ ЗАВДАННЯ. 

4.1 Формат/ структура Конкурсного Завдання 

Формат і структура Конкурсного Завдання складається з окремих 

модулів, загальна кількість 4 (чотири). 

4.2 Вимоги до розробки Конкурсного Завдання. 

Завдання до конкурсу складається з виконання 4 модулів :  

1. Виконати розбирання та збирання крану машиніста системи 

автогальм. 

2. Виконати розбирання та збирання автозчепного пристрою 
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3. Виконати відкривання та закривання кінцевих кранів, виконати  

з’єднання та роз’єднання рукавів гальмівної магістралі. 

4. Виконання маневрової та поїзної роботи на комп’ютерному 

симуляторі. 

Кожен учасник виконує всі завдання. 

Під час Змагань може бути використано тільки обладнання, надане 

Організатором змагань. 

  Організатор змагань надає схему локації з розташуванням основних 

машин та устаткування, кран машиніста, автозчепний пристрій у зборі, 

повітряні рукава гальмівної магістралі, кінцеві крани, комп’ютерний 

симулятор-тренажер «Машиніст тепловоза». Все це повинно бути доступне для 

виконання Учасником конкурсних завдань в період проведення Змагань. 

Модуль 1 

 Виконати розбирання та збирання крану машиніста системи автогальм 

локомотива. Роботу виконати у відведений час. 

Модуль 2 

Виконати розбирання та збирання автозчепного пристрою. Роботу 

виконати у відведений час. 

 

Модуль 3 

Виконати з’єднання та роз’єднання рукавів гальмівної магістралі,  

відкривання та закривання кінцевих кранів. Роботу виконати у відведений час. 

 

Модуль 4 

Виконання маневрової та поїзної роботи. Виконати запуск локомотиву з 

включенням відповідних пристроїв, рушитись з місця і проїхати задану ділянку 

залізничної колії виконуючи всі вимоги ПТЕ залізничного транспорту та 

інструкції з сигналізації промислових підприємств, по закінчені поїздки 

зупинити поїзд. 
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4.3 Спеціальні вказівки 

Завдання повинні бути повністю виконані. Якщо Участник  виконує  

завдання в неправильній послідовності або з помилками бали будуть зніматися. 

В разі дострокового виконання завдання додатково присвоюються бали.  

За якістю виконання завдання на всіх етапах спостерігає експерт. 

Результат фіксується документально. 

Якщо конкурсант не виконав завдання в одному з модулів, до нього 

повернутися 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 завдання (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. 

 

Застосування обладнання: 

 

ТРЕНАЖЕР ПО УПРАВЛІННЮ ЛОКОМОТИВОМ  І УСУНЕННЮ 

НЕСПРАВНОСТЕЙ Zdsimulator  

Інструкція користувача 

 

Призначення клавіш для всіх типів локомотивів  

Права кнопка миші – включення/виключення машинного відділення, задньої 

стінки кабіни №2;  

Ліва кнопка миші – постановка/видалення перемички, включення/виключення 

АЗВ, підклинювання/ізолювання реле/контактора, заміна запобіжника, 

відкриття/закриття пневматичних кранів, гасіння пожежі 

F1 – включення підказки тиск в ТЦ поїзда, сил тих, що діють на потяг, профілю 

дороги; 

F2 – показати/прибрати запобігання (обмеження швидкості); 
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F3, F4 – показати/прибрати схему; 

F5 – відновлення після сходу; 

 Insert – включити випадкову несправність із списку через довільний проміжок 

часу в інтервалі 0-20 хвилин; 

 Ctrl-Insert – включити випадкову несправність із списку негайно; 

 Home-<номер елементу>*** - розрив в даному елементі схеми; 

 End-<номер елементу >*** - «земля» в даному елементі схеми; 

 Page Up-<номер елементу >**** - даний елемент примусово замикається; 

 Delete – скасувати всі несправності і відновлення наслідків пожежі; 

 Ctrl-Delete – скасування всіх несправностей і включити все правильно; 

 [ / ] (х/ъ) – обертання за годинниковою / проти годинникової крана ум. №254; 

 ; / ‘ (ж/э) – обертання за годинниковою / проти годинникової крана ум. №395; 

B – тифон; 

Пробел – свисток; 

 X – подача піску; 

 Z – кнопка РБ; 

 M – кнопка ВК и сброс КЖ/ РБС /Противоуход; 

 ← – переміщення по кабіні вліво; 

→ – переміщення по кабіні вправо; 

↓ - повернутися в центр кабіни; 

Shift - ↑ - переміщення по кабіні вперед; 

Shift - ↓ - переміщення по кабіні назад; 

Shift-H / H – включення / вимикання прожектора; 

Shift-N / N – включення / вимикання ЕПК автостопа; 

Shift-L / L – відкрити / закрити комбінований кран; 

Shift-\ / \ – Освітлення кабіни і приладів; 

 TAB – протягання стрічки; 

 Ctrl + Ліва кнопка миші – подклініть електропневматичний вентиль (ЕПШ); 

 Колесо миші – наближення / віддалення огляду; 

 Ctrl + Колесо миші – огляд в кабіні вище / нижче; 

 NumPad / - зміна виду; 

 Shift-BackSpace / BackSpace – включення / вимикання двірників; 

Як правильно тренуватися 

 

Для правильної тренування потрібно вибрати локомотив, маршрут, встановити 

час старту і запустити тренажер. Залежно від швидкості ходу поїзда вибрати 

«пасажирський», «швидкий» або «швидкісний» сценарій. Під час їзди 

намагатися якомога точніше виконувати розклад. За кількістю несправностей і 
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позаштатних ситуацій сценарій «Пасажирський» найскладніший. Для початку 

рекомендується потренуватися без сценарію (Режим «Ні»). 

Для постановки перемички необхідно натиснути кнопку «Додати перемичку» 

(малюнок крокодила в лівому верхньому куті), якщо кнопка світиться, значить 

включений режим постановки перемички, після чого один раз натиснути ліву 

кнопку миші на одній клеми, потім тягнути покажчик на другу клему і на ній 

відпустити ліву кнопку миші; для видалення перемички натиснути на значок 

закреслено крокодила в лівому верхньому кутку. 

При активному режимі машинного відділення необхідно спочатку натиснути 

лівою кнопкою миші на потрібний шафа, після чого стане видно його вміст. 

Якщо вміст шафи закрашено сірим кольором, то цей шафа закрита дверцятами, 

яка може контролюватися блокуваннями безпеки. Після виконання операцій з 

вузлами такого шафи, дверцята шафи необхідно закрити, для чого натиснути 

лівою кнопкою миші на дверцята шафи в лівому / правому куті. Для гасіння 

пожежі навести курсор на полум'я і натиснути ліву кнопку миші. Для заміни 

запобіжника навести курсор на потрібний запобіжник і натиснути ліву кнопку 

миші. 

Номер елемента набирається на клавіатурі при включеному Num Lock. Перед 

набором номера клавіша Home / End натискає і утримується, після набору 

відпускається і в цей момент включається несправність. Номери елементів 

схеми дивитися на схемах, які додаються до даної інструкції. 

Призначення клавіш і команди КЛУБ-у 

 

П –введення номеру шляху; 

Л – введення даних поїзда і машиніста; 

К – введення команд; 

И – зміна яскравості підсвічування БІЛ; 

ВК – вимикання червоного; 

РМП – перемикач маневрової і поїзної роботи; 

F – зміна частоти АЛС; 

Угору – введення данних; 

>0< - обнуління введених даних; 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – клавиатура введення цифр; 

К 2 – зміна яскравості підсвічування БІЛ; 

К 4 – зафіксувати час зупинки; 

К 45 - номер активної кабіни; 

К 46 - перевірка активного комплекту; 

К 80 – відображення тиску в ТМ; 

К 81 – відображення тиску в ТЦ; 
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К 122 – тиск в Паск;  

К 123 – тиск в кгс / см2; 

К 799 – рух при закритому автоблокуванні; 

К 800 – скасування команд К799 та К809;  

К 809 – рух при ПАБ; 

 

Команди консолі: 

Quit – вихід; 

Speed <Швидкість> встановити поточну швидкість; 

D <1> - відключити схід з рейок, <0> - включити; 

Goto <трек> - переміститися на вказаний трек; 

Elem <номер елементу> отримати інформацію про елемент схеми; 

Використання консолі істотно допоможе в розробці своїх сценаріїв; 

Reduktor <тиск*10> - зміна зарядного тиску редуктора. Вводити тиск; 

bstrack <номер трека> - стартовий трек бокової колії; 

betrack <номер трека> - кінцевий трек бокової колії; 

bshift <с зміщення*10> - зміщення бокової колії, після введення застосовуються 

зміни; 

proj_angle <кут/10> - кут нахилу прожектора на шлях; 

Призначення клавіш для локомотива 2ТЕ10 

Shift-O / O – включення / вимикання тумблера «Паливний насос секціі1»; 

J – кнопка пуску дизеля секції 1; 

Shift-P / P – включення / вимикання тумблера «Паливний насос секціі2»; 

K – кнопка пуску дизеля секції 2; 

 Shift-T / T – включення / вимикання тумблера «Переходи»; 

 Shift-Y / Y – включення / вимикання тумблера «Управління тепловозом»; 

 Shift-U / U – включення / вимикання тумблера «Рух»; 

 Shift-F / F – включення / вимикання тумблера «Холостий хід 1 секції»; 

 Shift-R / R – включення / вимикання тумблера «Холостий хід 2 секції»; 

 W – реверсівка вперед; 

 S – реверсівка назад; 

 A – контролер +1; 

 D – контролер -1;  

 Q – контролер +; 

 E – контролер -; 
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Призначення клавіш для ТЕМ18ДМ 

K – кнопка пуску дизеля; 

Shift-R / R – включення / вимикання реостатного гальма (працює тільки до 40 

км / г); 

Shift-T / T – включення / вимикання тумблера "переходи"; 

 W – реверсівка вперед; 

 S – реверсівка назад; 

 A – контролер +1; 

 D – контролер -1;  

 

Під час виконання  всіх завдань передбачено додатковий час, який 

необхідний для підготовки програмного забезпечення. Цей час не входить в 

загальний залік. 

 

 

5. РОЗРОБКА КОНКУРСНОГО ЗАВДАННЯ. 

Конкурсне Завдання, модулі, розроблені відповідно Державного 

стандарту професійно-технічної освіти ДСТПО 8311.Н.49.20 – 2017 професія: 

Машиніст тепловозу та інструкції по використанню комп’ютерного симулятора 

з віртуального управління тепловозом. Розробляли експерти з виробничого 

навчання в транспортній галузі.  

 

6. ВИМОГИ ПО БЕЗПЕЦІ 

При проведенні конкурсу учасники повинні використовувати спец одяг 

(х/б костюм, рукавички). Інші вимоги не пред'являються  при виконанні 

конкурсного завдання. 

 

7. МАТЕРІАЛИ І ОБЛАДНАННЯ 

7.1 Інфраструктурний лист 

В інфраструктурному листі представлена інформація по обладнанню, що 

забезпечується Організатором змагань. 
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7.2 Матеріали, обладнання та інструменти. 

В якості обладнання організаторами конкурсу WorldSkills буде надано 

кран машиніста, автозчепний пристрій у зборі, комп’ютерний симулятор-

тренажер «Машиніст тепловоза», кінцеві крани, рукава гальмівної магістралі. 

7.3 Матеріали і устаткування, заборонені в зоні проведення змагань 

На змагання заборонено приносити будь-які предмети, які заборонено 

діючим законодавством. 

8.  ПОДАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ВІДВІДУВАЧАМ І ЖУРНАЛІСТАМ 

8.1 Максимальне залучення відвідувачів і журналістів 

Нижче наводиться список можливих способів максимізації залучення 

відвідувачів і журналістів в процес: 

● пропозиція спробувати себе в професії; 

● демонстраційні екрани; 

● описи конкурсних завдань; 

● інформація про учасників ( «профілі» учасників); 

● кар'єрні перспективи; 

● щоденне висвітлення ходу конкурсу. 

 

9. ТАБЛИЦЯ ШТРАФНИХ БАЛІВ 

№ 

п/п 

Критерії  Штрафні 

бали 

1 

 

Розбирання та збирання крана машиніста системи 

автогальм локомотива 

 

Невірне встановлення деталей під час збирання крану 

машиніста системи автогальм локомотива 

5 балів 

Невірний порядок розбирання крана машиніста  

 

5 балів 

2 Розбирання та збирання автозчепного пристрою  

Порушення встановленого порядку розбирання автозчепного 

пристрою 

5 балів 

3 З’єднання і роз’єднання повітряних рукавів 

автогальмівної магістралі поїзда, відкривання і 
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закривання кінцевих кранів 

Помилки у порядку виконання робіт з відкривання-

закривання кінцевих кранів та  з’єднання-роз’єднання рукавів 

гальмівної магістралі. 

 

 

5 балів 

5 Маневрова та поїзна робота  

Проїзд забороняючого показання світлофору  10 балів 

Порушення швидкісного режима 5 балів 

Несвоєчасна подача/ неподача звукових сигналів під час руху 5 балів 

Зупинка рухомого складу без вагомих причин до закінчення 

поїздки згідно маршруту 

5 балів 

6 Не дотримання  встановлених часових рамок (5хв.) 5 балів 

 ВСЬОГО ШТРАФНИХ БАЛІВ 65 балів 

 


