
Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту  
представляє  

 

ОСВІТНЬО – КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

 

 

Професія : 4211 КАСИР КВИТКОВИЙ 

Кваліфікація: ІІ КАТЕГОРІЯ 

Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати: Правила ведення касових і банківських операцій в 
частині ведення обліку та звітності; інструкції з отримання, зберігання і 
здавання грошей, бланки документів та інших матеріальних цінностей; 
правила перевезень пасажирів і багажу залізничним транспортом, 
застосування тарифів та встановлення доплат і зборів (порядок 
перерахунку вартості проїзду з одного виду транспорту на інший); форми 
проїзних документів; правила видавання пільгових квитків; порядок 
оформлення квитків для проїзду у спеціальні зони; схеми розташування 
місць у вагонах; схеми відповідних транспортних мереж; основні 
маршрути прямування і розклад руху транспорту; призначення , 
кваліфікацію, будову і правила експлуатації обладнання, що 
використовується; положення про дисципліну працівників залізничного 
транспорту; положення про робочий час і час відпочинку працівників 
залізничного транспорту; правила й норми з охорони праці, виробничої 
санітарії і пожежної безпеки. 

 
Повинен вміти: Оформляти і продавати квитки, абонементи, 

посадочні талони та інші провізні й перевізні документи, за допомогою 
квитководрукувальних машин і автоматів, термінальної апаратури 
автоматизованих систем продажу й бронювання місць. Передавати 
інформацію про наявність квитків, абонементів, посадочних талонів та 



інших провізних і перевізних документів, що продаються в касі. 
Здійснювати попередній продаж, оформляти і продавати згідно із 
заявками квитки (абонементи) та інші провізні й перевізні документи. 
Обслуговувати квитководрукувальні та розмінні автомати. Розмінювати 
гроші громадянам для користування автоматами з продажу квитків. 
Отримувати, зберігати і здавати грошові суми, бланки документів та інші 
матеріальні цінності за встановленим порядком. Складати відповідно до 
встановленої періодичності касові звіти та звіти з продажу квитків. 
Приймати проїзні та інші документи від громадян у випадку відмови їх 
від поїздки і т.ін. та повертати за встановленим порядком сплачені ними 
гроші. Вносити затверджені зміни до тарифних та інших посібників. 
Брати участь в обслуговуванні, налагодженні і ремонті обладнання, що 
використовується. Реєструвати замовлення від квиткових кас, що не 
включені в автоматизовану систему продажу квитків. Вводити 
інформацію в ЕОМ з терміналу. Обробляти на термінальній апаратурі 
первинні документи та друкувати вихідні дані на відповідних бланках. 
Здійснювати зовнішній контроль документів, що приймаються на 
опрацювання в частині наявності необхідних шифрів на реквізитах, що 
обробляються. Реєструвати документи в журналах. Вести сортування, 
розкладання, підбирання документів згідно з довідковими і довідково-
груповими ознаками. Зберігати архів документів, що відпрацьовані. 
Передавати по каналах зв’язку дані, що отримані через диспетчерський 
термінал з ЕОМ на наступні операції, які пов’язані з оформленням 
квитків. Наглядати за роботою термінальної апаратури, реєструвати 
причини збою. Працювати з нормативно-довідковою інформацією. 
Отримувати від ЕОМ довідки з використання місць у поїздах критичного 
напрямку, згідно з датами; передавати їх для аналізу і прийняття рішень. 
Оформляти результати виконання робіт згідно з інструкціями. 

 
Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; 
б) дотримуватись норм технологічного процесу; 
в) не допускати браку в роботі; 
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів 
безпечного ведення робіт; 

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження та 
усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, 
повені тощо); 

є) знати основи інформаційних технологій; 
ж) дотримуватися виробничих (експлуатаційних) інструкцій, 

технологічних регламентів. 
 

 
 
 



Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі  
професійно-технічної освіти:  

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта  або 
повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. 
Без вимог до стажу роботи. 

 
Сфера професійного використання випускника:  

пасажирський залізничний транспорт. 
 

Специфічні вимоги: 
Вік: по закінченні терміну навчання - не менш 18 років. 
Стать: чоловіча або жіноча. 
Медичні обмеження. 

 

ДСПТО 4211.І.63.2.00-2009 
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Професія: 4211 КАСИР КВИТКОВИЙ 

Кваліфікація: І КАТЕГОРІЯ 

Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати: Правила ведення касових і банківських операцій в 
частині ведення обліку та звітності; інструкції з отримання, зберігання і 
здавання грошей, бланки документів та інших матеріальних цінностей; 
правила перевезень пасажирів і багажу залізничним транспортом, 
застосування тарифів та встановлення доплат і зборів; порядок 
перерахунку вартості проїзду з одного виду транспорту на інший; форми 
перевізних та проїзних документів; правила видавання пільгових квитків; 
оформлення квитків для проїзду у спеціальні зони; схеми розташування 
місць у вагонах; схеми відповідних транспортних мереж; основні 
маршрути прямування і розклад руху транспорту; призначення, 
кваліфікацію, будову і правила експлуатації обладнання, що 
використовується; положення про дисципліну працівників залізничного 
транспорту; положення про робочий час і час відпочинку працівників 
залізничного транспорту; правила й норми з охорони праці, виробничої 
санітарії і пожежної безпеки.  

У разі оформлення і продажу проїзних і перевізних документів у 
міжнародному, змішаному, прямому й місцевому сполученні, 
попереднього замовлення, колективного замовлення на проїзд з ”прямою 
плацкартою” і зворотний виїзд, а також у разі розподілу за касами 
(касирами) квитків (абонементів). 

 



Повинен вміти: Оформляти і продавати квитки, абонементи, 
посадочні талони та інші провізні й перевізні документи, за допомогою 
квитководрукувальних машин і автоматів, термінальної апаратури 
автоматизованих систем продажу й  бронювання місць. Передавати 
інформацію про наявність квитків, абонементів, посадочних талонів та 
інших провізних і перевізних документів, що продаються в касі. 
Здійснювати попередній продаж, оформляти і продавати згідно із 
заявками квитки (абонементи) та інші провізні й перевізні документи. 
Обслуговувати  квитководрукувальні та розмінні автомати. Розмінювати 
гроші громадянам для користування автоматами з продажу квитків. 
Отримувати, зберігати і здавати грошові суми, бланки документів та інші 
матеріальні цінності за встановленим порядком. Складати відповідно до 
встановленої періодичності касові звіти та звіти з продажу квитків. 
Приймати проїзні та інші документи від громадян у випадку відмови їх 
від поїздки і т. ін. та повертати за встановленим порядком сплачені ними 
гроші. Вносити затверджені зміни до тарифних та інших посібників. 
Брати участь в обслуговуванні, налагодженні і ремонті обладнання, що 
використовується. Реєструвати  замовлення від квиткових кас, що не 
включені в автоматизовану систему продажу квитків. Вводити 
інформацію в ЕОМ з терміналу. Обробляти на термінальній апаратурі 
первинні документи та друкувати вихідні данні на відповідних бланках. 
Здійснювати зовнішній контроль документів, що приймаються на 
опрацювання в частині наявності необхідних шифрів на реквізитах, що 
обробляються. Реєструвати документи в журналах. Вести сортування, 
розкладання, підбирання документів згідно з довідковими і довідково – 
груповими ознаками. Зберігати архів документів, що відпрацьовані. 
Передавати по каналах зв’язку дані, що отримані через диспетчерський 
термінал з ЕОМ на наступні операції, які пов’язані з оформленням 
квитків. Наглядати за роботою термінальної апаратури, реєструвати 
причини збою. Працювати з нормативно-довідковою інформацією. 
Отримувати від ЕОМ довідки з використання місць у поїздах критичного 
напрямку, згідно з датами; передавати їх для аналізу і прийняття рішень. 
Оформляти результати виконання робіт згідно з інструкціями. 
 
Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; 
б) дотримуватись норм технологічного процесу; 
в) не допускати браку в роботі; 
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів 
безпечного ведення робіт; 

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження та 
усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, 
повені тощо); 

є) знати основи інформаційних технологій; 
ж) дотримуватися виробничих (експлуатаційних) інструкцій, 

технологічних регламентів. 



Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі 
професійно-технічної освіти.  

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Касир квитковий” 2 
категорія:  

- за умови продовження первинної професійної підготовки в 
професійно-технічних навчальних закладах другого та третього 
атестаційного рівнів без вимог до стажу роботи; 

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією „касир 
квитковий” 2 категорії не менше 2 років. 

 
Сфера професійного використання випускника: пасажирський 

залізничний транспорт. 
 

Специфічні вимоги: 
Вік: по закінченні терміну навчання - не менш 18 років. 
Стать: чоловіча або жіноча. 
Медичні обмеження. 

 
ДСПТО 4211.І.63.2.00-2009 



 

 

 
 


