
Завдання для групи 3 під час дистанційного навчання  

На період з 11.05.2020року по15.05.2020року 

Самостійно опрацювати матеріал в конспекті. 

 

Професійно – практична підготовка за професією « Провідник 

пасажирського вагона» 
 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку 

кваліфікованих робітників) 

1. Професія 5112 Провідник пасажирського вагона 

2. Кваліфікація Провідник пасажирського вагона 

3. Кваліфікаційні вимоги  

Повинен знати: 

Будову, обладнання пасажирських вагонів усіх типів, візків 

пасажирських вагонів усіх типів, гальмового обладнання, будову та принцип 

роботи автозчепу, підвагонного обладнання; будову СКНБ, СПС (системи 

пожежної сигналізації), установок кондиціонування повітря та 

високовольтного опалення, порядок обслуговування та регулювання 

приладів опалення, примусової вентиляції, електрообладнання, холодильних 

установок, протипожежного обладнання; правила користування обладнанням 

у вагоні, яке призначене для обслуговування пасажирів і рятування їх у 

аварійній ситуації; інструкцію із забезпечення пожежної безпеки у вагонах 

пасажирських поїздів; інструкцію з безпечного ведення робіт; правила й 

норми з охорони праці; рекомендації з надання першої (долікарської) 

медичної допомоги; географічне розташування найважливіших станцій 

залізничної мережі; порядок користування службовими розкладами 

пасажирських поїздів; робочу інструкцію провідника пасажирського вагона; 

форми проїзних документів, у тому числі безкоштовних квитків та правила 

проїзду за ними; тарифи на пасажирські перевезення; форми обліку та 

звітності, що застосовуються, порядок їх ведення та складання. 

 Під час обслуговування вагонів міжнародного сполучення додатково 

повинен знати іноземну мову в обсязі, передбаченому програмою спеціальної 

підготовки, який забезпечує спілкування з пасажирами з службових питань; 

транспортну географію країн згідно з маршрутом прямування поїздів; 

правила ведення дорожньої документації, перевезень пасажирів та багажу; 

тарифи міжнародного сполучення; поїзні і маневрові сигнали, що 

застосовуються на залізницях по маршруту прямування поїзда. 



Повинен вміти: 

Забезпечує високу культуру обслуговування пасажирів на шляху 

прямування поїзда та їх безпеку в аварійній обстановці. Утримує внутрішнє 

обладнання вагона та знімного інвентарю в справному стані. Забезпечує 

безпечну посадку пасажирів. Розміщує пасажирів у вагоні згідно з їх 

проїзними документами. Забезпечує безвідмовну роботу приладів опалення, 

освітлювання, вентиляції, установок кондиціювання повітря та холодильних 

установок. Забезпечує опалення вагонів у зимовий час і підтримує в них 

нормальну температуру. Регулює роботу примусової вентиляції, пристроїв 

кондиціювання повітря, приладів освітлювання і опалення. Стежить за 

роботою електрообладнання, кип’ятильника, нагріванням букс за допомогою 

приладу СКНБ (системи контролю нагрівання букс), перевіряє роботу 

ручного гальма. Продає (оформляє) проїзні документи. Забезпечує пасажирів 

постільними речами і чаєм. У фірмових та міжнародних поїздах додатково 

пропонує пасажирам чай, каву та кондитерські вироби – цілодобово. На 

прохання пасажирів з дітьми, інвалідів та людей похилого віку у фірмових 

поїздах та поїздах міжнародного сполучення доставляє пасажиру на місце з 

вагону-ресторану або буфету різну замовлену продукцію. Одержує і здає 

постільні речі, продукти чайної торгівлі, забезпечує вагони паливом та водою 

у разі відсутності екіпірувальної бригади. Обов’язково заправляє та прибирає 

постільні речі у фірмових поїздах та поїздах міжнародного сполучення, а у 

пасажирських та швидких поїздах дальнього прямування-на прохання 

пасажирів спальних вагонів. Складає акти на зіпсовані або знищені 

матеріальні цінності і в установленому порядку проводить стягнення їх 

вартості з винних осіб. Сповіщає пасажирів про назву зупинок, пунктів та 

тривалість стоянок поїзда на них. Надає у разі потреби першу (долі карську) 

медичну допомогу пасажирам. На спеціальних бланках складає звіти. 

Своєчасно повідомляє начальника (механіка-бригадира) поїзда про наявність 

вільних місць та місць, що будуть звільнені у вагонах. Виконує вологе та 

сухе прибирання вагона (при цьому прибирає туалети із застосуванням 

дезінфікуючого розчину). Навішує на вагон порядкової номери й маршрутні 

дошки. Заправляє вагон твердим паливом, чистить топки й зольники від золи 

та шлаку. Приймає та здає за інвентарним описом і накладними внутрішнє 

обладнання та знімний інвентар вагонів (згідно з робочою інструкцією 

провідника пасажирського вагона). У поїздах міжнародного сполучення 

провідник додатково здійснює: оформлення дорожньої відомості, митних 

декларацій і пред’являє їх митним органам для відмітки, отримує та здає 

валюту, продає пасажирам плацкарт та оформляє доплатні квитанції згідно з 



чинними тарифами міжнародного сполучення, оформляє за вимогами 

пасажирів встановлені відмітки на проїзних документах міжнародного 

сполучення, контролює дотримання пасажирами вимог перевезення у 

міжнародному сполученні та виконання пасажирами вимог пожежної 

безпеки. У разі обслуговування останнього вагона провідник забезпечує 

контроль за станом хвостових сигнальних ліхтарів, під час руху поїзда 

тримає бокові та торцеві двері неробочого тамбура закритими на внутрішні 

замки. В решті вагонів тільки бокові двері робочого й неробочого тамбура 

закриває на внутрішні замки. Забезпечує огородження і безпеку поїзда в разі 

його вимушеної зупинки у відповідності до інструкції з сигналізації на 

залізницях України. Бере участь у скороченому випробувані автогальм. 

4.Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

Знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих 

(експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати 

відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну 

підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони 

праці. Знати інформаційні технології.  

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі 

професійно-технічної освіти 

Повна, базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи. 

6. Сфера професійного використання випускника 

Залізничний транспорт. 

7. Специфічні вимоги 

7.1. Вік: По закінченні терміну навчання – не менш 18,5 років 

7.2. Стать: чоловіча, жіноча 

7.3. Медичні  обмеження  

 

 

 

 

 

 


