
 

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

Компетенція: «Експлуатація та обслуговування залізничного транспорту»  

(професія- помічник машиніста тепловоза) 

 

1. ВСТУП 

1.1. Назва і опис компетенції 

1.1.1. Компетенція: «Експлуатація та обслуговування залізничного 

транспорту» 

1.1.2. Опис пов'язаних з 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, 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 даного документа 

Даний документ містить інформацію про стандарти, необхідні для участі в 

змаганнях з даної компетенції, а також принципи, методи і процедури оцінювання, 

якими необхідно керуватися під час змагань. 

Кожен Експерт та Конкурсант повинен знати і розуміти даний «Технічний 

опис». 

 

1.3.  Супутні документи 

1.3.1  Оскільки даний «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 

● Країна-організатор змагань - Регулювання в галузі охорони здоров'я та 

праці 

 

2.  СТАНДАРТНА СПЕЦИФІКАЦІЯ WORLDSKILLS (WSSS) 

2.1. Загальні вказівки до WSSS 

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

передової міжнародної практики для технічного і професійного виконання. Вона 



 

 

повинна відображати загальне глобальне розуміння того, що пов'язана з цим робота 

є 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 розуміння 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 у рамках Стандартної Специфікації. Сума всіх 

відсотків оцінок становить 100. 

Схема оцінювання і Конкурсні завдання будуть оцінювати тільки ті навички, 

які викладені в Стандартній Специфікації. Вони будуть відображати Стандартну 

Специфікацію якомога повніше в рамках обмежень професійного конкурсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.  Стандартна специфікація WorldSkills 

 

РОЗДІЛ КІЛЬКІСТЬ 

БАЛІВ 

1 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ  10 

 Конкурсант повинен знати і розуміти: 

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; 

дотримуватись правильних прийомів при роботі; 

підтримувати чистоту робочого середовища; 

завершити роботу протягом певного часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛОКОМОТИВА 35 

 

 

 

Конкурсант повинен знати і розуміти: 

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: 

виконати збирання, регулювання та розбирання крану машиніста ум № 254 

системи гальм; 

виконати збирання та розбирання автозчепного пристрою; 

виконати збирання та розбирання клапанної коробки компресора КТ-6      

(КТ-7). 

 

 

 

 

3 МАНЕВРОВА ТА ПОЇЗДНА РОБОТА         30 

 Конкурсанту необхідно знати і розуміти: 

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. 

Розуміння  схем 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 процесі руху потягу, сигналів, 

що подають працівники залізничного транспорту.  

Застосовувати нормативні документи при виконанні оперативних 

розпоряджень осіб, відповідальних за організацію  руху поїздів.  

 

Конкурсант повинен: 

встановити стрічку в швидкостемір, встановити писці та перевірити їхню 

роботу, встановити поточний час без заводу годинникового механізму, 

частково розшифрувати зразок швидкостемірної стрічки. 

 

 

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 під час змагань 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 - у вигляді окремих модулів, 

загальна кількість 4 (чотири). 

4.2.  Вимоги до розроблення Конкурсного завдання. 

Завдання до конкурсу складається з 4 модулів:  

1. Виконати збирання, регулювання та розбирання крану машиніста ум     

№ 254 системи гальм. 

2. Виконати збирання та розбирання автозчепного пристрою. 

3. Виконати збирання та розбирання клапанної коробки компресора          

КТ-6 (КТ-7). 

4. Виконання встановлення швидкостемірної стрічки та писців в 

швидкостемір, встановлення поточного часу без заводу годинникового механізму та 

часткове розшифрування зразка швидкостемірної стрічки. 

Кожний конкурсант виконує всі завдання. 

Під час змагань може бути використано обладнання, надане Організатором 

змагань. 

Організатор змагань надає схему локації з розташуванням основних машин та 

устаткування, кран машиніста, автозчепний пристрій у зборі, клапанна коробка 

компресора КТ-6 (КТ-7), швидкостемір 3СЛ-2М та зразки стрічок. Все це повинно 

бути доступне для виконання Конкурсантом завдань під час змагань 

 

 

 

 



 

 

Модуль 1 

Виконати збирання, регулювання тиску та розбирання крану машиніста ум.    № 254 

системи гальм локомотива. Роботу виконати з урахуванням часу. 

Модуль 2 

Виконати збирання та розбирання автозчепного пристрою. Роботу виконати з 

урахуванням часу. 

Модуль 3 

Виконати збирання та розбирання клапанної коробки компресора КТ-6 (КТ-7). 

Роботу виконати з урахуванням часу. 

Модуль 4 

Виконання встановлення стрічки та писців в швидкостемір, встановлення поточного 

часу без заводу годинникового механізму, перевірка роботи писців та виконати 

часткове розшифрування швидкостемірної стрічки. 

 

4.3. Спеціальні вказівки 

Завдання повинні бути повністю виконані. Якщо конкурсант виконує завдання 

в неправильній послідовності або з помилками бали будуть зніматися. 

У 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 тощо) 

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

коректно. 

Методика оцінки результатів визначається експертним співтовариством в день 

початку проведення конкурсу. 

 



 

 

5.  РОЗРОБЛЕННЯ  КОНКУРСНОГО  ЗАВДАННЯ. 

Конкурсне завдання, модулі, розроблені відповідно до Державного стандарту 

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

тепловозу. Розробляли експерти  в транспортній галузі.  

 

6. ВИМОГИ ПО БЕЗПЕЦІ 

При проведенні конкурсу конкурсанти повинні використовувати спеціальний 

одяг (х/б костюм, рукавички, черевики з жорстким підноском). 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. 

7.2. Матеріали, обладнання та інструменти. 

В якості обладнання організаторами змагань WorldSkills буде надано кран 

машиніста ум. № 254, компресор, автозчепний пристрій у зборі, клапанна коробка 

компресора КТ-6 (КТ-7), швидкостемір 3СЛ-2М та зразки швидкостемірних стрічок 

в достатній кількості. 

 

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 

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 

 

Збирання, регулювання та розбирання крана машиніста 

ум. № 254 системи гальм локомотива. 

 

Невірне встановлення деталей під час збирання крану 

машиніста системи автогальм локомотива 

5 балів за 

кожну деталь 

Використання несправних деталей 5 балів за 

кожну деталь 

Невірне регулювання тиску крана машиніста. 5 балів 

2 Збирання та розбирання автозчепного пристрою  

Невірне встановлення деталей під час збирання автозчепного 

пристрою 

5 балів за 

кожну деталь 

Використання несправних деталей. 5 балів за 

кожну деталь 

3 Збирання та розбирання клапанної коробки компресора 

КТ-6 (КТ-7) 

 

Невірне встановлення деталей під час збирання клапанної 

коробки компресора КТ-6 (КТ-7) 

5 балів за 

кожну деталь 

Використання несправних деталей. 5 балів за 

кожну деталь 

4 Встановлення стрічки та писців в швидкостемір, 

встановлення поточного часу та часткове 

розшифрування зразка швидкостемірної стрічки 

 

Невірне встановлення стрічки 5 балів 

Невірне встановлення писців 5 балів за 

кожен 

писець 

Використання несправних писців 5 балів за 

кожен 

писець 

Неправильне встановлення поточного часу (+/- 2 хв) 5 балів 

Не правильне розшифрування зразка стрічки 5 балів за 

кожну 

помилку 
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