
Проєкт професійного стандарту 

«Слюсар з ремонту рухомого 

складу» 

Пропозиції та зауваження 
Примітка про 

врахування/неврахування 

1.7. Умови праці 

Тривалість робочого часу та відпочинку – 

згідно з чинним законодавством, графіками 

роботи та відпочинку, правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, 

колективним договором. 

Пропонується: 

 Перенести колдоговір раніше за правила внутр. 

розпорядку, які частіше є додатком до колдоговору. 

 

Автор: доцент Національного університету "Одеська 

політехніка" Олександр Шпинковський 

Враховано 

Тривалість робочого часу та відпочинку – 

згідно з чинним законодавством, графіками 

роботи та відпочинку, колективним 

договором, правилами внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Відпустки надаються згідно з чинним 

законодавством, колективним договором, 

графіками надання відпусток, за результатами 

атестації робочого місця за умовами праці. 

Робота в умовах впливу шкідливих та 

небезпечних виробничих чинників та така, що 

пов’язана з обслуговуванням, управлінням, 

застосуванням технічних засобів праці. 

Шкідливі та небезпечні умови праці 

визначаються при проведенні атестації 

робочого місця за умовами праці. Пільги та 

компенсації встановлюються відповідно до 

чинного законодавства та колективного 

договору. 

Не відображено галузеві та територіальні ради чи інші 

органи, що мають вплив на діяльність фахівців. 

 

Автор: доцент Національного університету "Одеська 

політехніка" Олександр Шпинковський 

Знято в процесі 

обговорення 

1.8. Засоби індивідуального захисту 
Працівникам видаються безоплатно за 

встановленими галузевими нормами 

спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші 

засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), а 

також мийні та знешкоджувальні засоби 

Знешкоджувальні ? 

Автор: ПРАТ Полтавський ГЗК 
Знято в процесі 

обговорення 



1.9. Умови допуску до роботи за професією 

 

Додати: 

Протягом трудової діяльності періодично, в визначені 

нормативно правовими актами з охорони праці терміни, 

проводяться повторні інструктажі з охорони праці, а 

також позапланові та цільові інструктажі з охорони 

праці за потребою. 

 

Автор: ArcelorMittal Kryvyi Rih 

Враховано 

Наявність посвідчення про перевірку знань з 

питань охорони праці та посвідчення на 

право виконання робіт підвищеної 

небезпеки. 

Виправити  

Наявність посвідчення про перевірку знань з питань 

охорони праці. 

 

Автор: ПРАТ Полтавський ГЗК 

Знято в процесі 

обговорення 

 

4. Загальні компетентності 

 

   Додати: 

здатність раціонального використовування 

робочого часу. 

 

Автор: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 

Враховано 

5. Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що 

входять до них), умовні позначення 

 

Ніде не йдеться про виконання стропальних робіт, 

роботи на металорізальних верстатах (заточні, 

свердлильні), роботи з електроінструментом та 

пневмоінструментом + навчання за даними видами 

робіт, роботи на висоті. 

 

Автор: ПРАТ Полтавський ГЗК 

Знято в процесі 

обговорення 

Б2. Здатність виконувати закріплення 

рухомого складу від мимовільного руху 

Виправити: 

Б трудові функції «Огляд рухомого складу» професійні 

компетентності Б2 викласти у редакції « Здатність 
Враховано 



закріплювати локомотиви при постановці в депо на 

колії ремонту від мимовільного руху 

 

Автор: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 

 

Додати: 

Б трудові функції «Огляд рухомого складу» додати 

професійні компетентності «Здатність проводити огляд 

та перевірку працездатності електричної схеми 

локомотива, електричного обладнання, виявляти 

несправності та усувати їх» 

 

Автор: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 

Враховано 

 

Додати: 

В трудові функції  В «Ремонт та виготовлення деталей 

за різними квалітетами»  додати професійні 

компетентності  «Здатність користуватись підйомними 

механізмами, виконувати строповку» 

 

Автор: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 

Знято в процесі 

обговорення 

 

 

 

Виправити: 

В трудові функції  В «Ремонт та виготовлення деталей 

за різними квалітетами»  професійні компетентності В5 

та В7 мають однаковий зміст. Пропонуємо зайве 

видалити та привести у відповідність подальшу 

нумерацію професійних компетентностей 

 

Автор: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 

Враховано 



 

Додати: 

Д трудові функції «Обслуговування рухомого складу»  

додати професійні компетентності «Здатність 

випробовувати зібране обладнання на стенді перед 

постановкою на локомотив» 

 

Автор: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 

Враховано 

 

Додати: 

Е трудові функції «Дотримання норм та правил 

охорони праці та промислової безпеки» додати 

професійні компетенції «Здатність дотримуватись 

правил поводження з електроінструментом» 

 

Автор: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 

Враховано 

 

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

продукти, інструмент (за потреби); професійні компетентності (за трудовою дією або групою трудових дій), 

знання, уміння та навички) 

 

Не відображено дескриптори "Комунікація", 

"Відповідальність та автономія", які повинні бути у 

нових ПС. Або повинна бути додаткова таблиця для їх 

"обрахунку", "формування". 

 

Автор: доцент Національного університету "Одеська 

політехніка" Олександр Шпинковський 

Знято в процесі 

обговорення 

Б.Технічна і технологічна документація; 

вузли і механізми рухомого складу; дефектна 

відомость; гальмівні черевики; слюсарні 

інструменти; вимірювальні інструменти; 

сигнальне приладдя; рукав обдування; 

лопата, віник, скребок; ганчір’я; ємність для 

Виправити та додати: 

Б.Технічна і технологічна документація; 

вузли і механізми рухомого складу; дефектна 

відомість; гальмівні башмаки; слюсарні інструменти; 

вимірювальні інструменти; сигнальне приладдя; рукав 

обдування; лопата, віник, скребок; ганчір’я; ємність 

Враховано 

 



рідин; засоби, необхідні для очищення вузлів 

і агрегатів; переносне аварійне освітлення 

або ліхтар. 

 

для рідин; засоби, необхідні для очищення вузлів і 

агрегатів; переносне аварійне освітлення або ліхтар; 

електроінструмент: кутові шліф машинки, дрилі 

тощо та електроустаткування: заточувальні, 

свердлильні верстати тощо. 
 

Автор: ПРАТ Полтавський ГЗК 

Е.З.1. Політики та цілі підприємства в галузі 

охорони праці. 

 

Виправити: 

Е.З.1. Політики,  цілі та завдання підприємства  у 

сфері охорони здоров’я та безпеки праці. 

 

Автор: ПРАТ Полтавський ГЗК 

Враховано 

 

Е.З.2. Вимоги безпеки, що пред’являються до 

слюсаря з ремонту колісних транспортних 

засобів  

Виправити: 

Е.З.2. Вимоги безпеки, що пред’являються до слюсаря 

з ремонту рухомого складу 

 

Автор: ПРАТ Полтавський ГЗК 

Враховано 

 

Є. Надання першої домедичної допомоги 

потерпілим від нещасних випадків 

Є.З.1. Правила та прийоми надання першої 

домедичної допомоги потерпілим від 

нещасних випадків, гострого захворювання 

у випадку аварії. 

Є.У.2. Надавати  першу домедичну допомогу 

потерпілим від різних видів травм 

Виправити: 

Є. Надання домедичної допомоги потерпілим від 

нещасних випадків 

Є.З.1. Правила та прийоми надання  домедичної 

допомоги потерпілим від нещасних випадків,  у 

випадку аварії. 

Є.У.2. Надавати  домедичну допомогу потерпілим від 

різних видів травм 

 

Автор: ПРАТ Полтавський ГЗК 

Bраховано 
 

 

Є. Аптечка (загального призначення) для 

слюсаря з ремонту колісних транспортних 

засобів 

Виправити: 

Є. Аптечка (загального призначення) для слюсаря з 

ремонту рухомого складу 

 

Автор: ПРАТ Полтавський ГЗК 

Враховано 

 

 

 


