Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
представляє

ОСВІТНЬО – КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Професія – 8311.1. МАШИНІСТ ЕЛЕКТРОВОЗА
Кваліфікація – ПОМІЧНИК МАШИНІСТА ЕЛЕКТРОВОЗА
Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: призначення, будову та принцип дії вузлів,
механізмів, електричних та пневматичних схем електровоза; його
обладнання та правила експлуатації, причини виникнення несправностей
у роботі вузлів та механізмів електровоза, способи їх запобігання та
усунення;
види
і
якість
палива,
мастильних
матеріалів,
що
застосовуються, норми їх витрат; призначення та будову контрольновимірювальних приладів, правила, види та терміни технічного огляду,
ремонту та освідчення вузлів, колісних пар електровоза; правила
обслуговування гальм; основи електротехніки, радіотехніки, гідравліки,
механіки, пневматики, комп’ютерної техніки; Правила технічної
експлуатації залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях
України; Інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях
України; чинні інструкції, накази, розпорядження та інші нормативні
акти Укрзалізниці; у разі виїзду на дільниці суміжних держав нормативні документи залізниць цих держав; основи трудового
законодавства; положення про робочий час і час відпочинку працівників
залізничного транспорту; правила внутрішнього трудового розпорядку;
нормативно-правові акти з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної
та екологічної безпеки.
Повинен уміти: допомагати машиністу електровоза керувати
електровозом, підготувати електровоз до роботи, перевірити дію вузлів,
механізмів, електричної та пневматичної схем електровоза. Контролювати

роботу електровоза, основних його частин і механізмів під час руху
поїзда. Здійснювати приймання та здавання електровоза з дотриманням
чинних вимог. Під час водіння
пасажирських поїздів допомагати
машиністу електровоза забезпечувати встановлений нормами режим
електроопалення та вентиляції вагонів. Забезпечувати безпеку руху з
дотриманням чинних вимог Правил технічної експлуатації, інструкцій,
наказів, вказівок та виконання графіку руху поїздів і плану маневрової
роботи. Допомагати машиністу електровоза не допускати ведення
поїздів понад встановлені вагові норми для даної дільниці,
перевантаження вузлів та агрегатів локомотива, порушень плавності
ведення, умов посадки та висадки пасажирів під час водіння
пасажирських поїздів. Контролювати роботу приладів безпеки, вузлів та
агрегатів електровоза, перевіряє їх технічний та протипожежний стан.
Дотримуватися періодичності контролю за роботою машин, механізмів та
агрегатів локомотива на шляху прямування. Вживати заходи щодо
економної витрати паливно-енергетичних ресурсів та матеріалів.
Утримувати в справному стані інвентар, інструмент, сигнальне приладдя
та індивідуальні засоби захисту. Брати участь у підготовці локомотива до
комісійного огляду.
Загальнопрофесійні вимоги
Повинен: раціонально та ефективно організовувати працю на
робочому місці; додержуватись норм технологічного процесу; знати й
виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт; використовувати в разі необхідності засоби
попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ
(пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології.
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.
Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які
навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень –„Слюсар з ремонту
рухомого складу ” 3-го розряду:
- за умови продовження первинної професійної підготовки в
професійно-технічних навчальних закладах другого
та третього
атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
- за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією „Слюсар
з ремонту рухомого складу ” 3-го розряду не менше 1 року.
Сфера професійного використання випускника
Залізничний транспорт: експлуатація локомотивів.

Специфічні вимоги
Вік: до початку поїзної практики не менше 18 років;
Стать: чоловіча;
Медичні обмеження.

