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Ця професійна програма розроблена відповідно до Положення про професійне 
навчання кадрів на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та 
соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 
№ 127/151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2001 за  
№ 315/5506 (зі змінами та доповненнями), Положення про підвищення кваліфікації 
керівників і спеціалістів залізничного транспорту, затвердженого наказом 
Укрзалізниці від 24.10.2001 № 569-Ц, та інших нормативних актів, на основі яких 
сформована цілісна державна система підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації персоналу. 

Мета програми – ознайомлення з напрямами розвитку і удосконалення роботи 
підрозділів пасажирського господарства АТ «Укрзалізниця» в сучасних умовах.  

Очікувані результати – використання отриманих знань при виробничій 
діяльності, підвищенні якості роботи і безпеки руху та економічної ефективності 
підрозділів пасажирських вагонних депо та дільниць. 

 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗА КУРСОМ ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКОГО РУХОМОГО 
СКЛАДУ 

 

№ 
зп 

НАЗВА МОДУЛЯ 
Навчальна  

робота 
 (годин) * 

Вид 
підсумкового 

контролю 
ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА (ЗС) 16  

Нормативна частина (3Н)  

ЗН-1 

Основи трудового законодавства України. Вимоги 
цивільного, господарського, адміністративного законодавства 
України з питань господарської діяльності регіональних філій 
(філій) АТ «Укрзалізниця» 

4 

ЗН-2 Основи психології управління персоналом 4 
ЗН-3 Безпека руху на залізничному транспорті 4  

ЗН-4 
Охорона праці та безпека життєдіяльності на залізничному 
транспорті 

4  

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА (ФС)   
Нормативна частина (ФН) 12  

ФН-1 
Еколого-економічні показники природоохоронної діяльності 
у пасажирському господарстві АТ «Укрзалізниця» 

2  

ФН-2 
Вимоги Правил пожежної безпеки на залізничному 
транспорті 

4  

ФН-3 
Організація оплати та нормування праці працівників 
Пасажирських вагонних депо та дільниць 

2  

ФН-4 
Проблеми охорони навколишнього природнього середовища 
на залізничному транспорті 

4  

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА (ГС)  

 

Нормативна частина (ГН) 42 
ГН-1 Особливості будови сучасних пасажирських вагонів 

вітчизняних та закордонних виробників. Проблеми 
інтероперабельності та контролю технічного стану вагонів 

8 

ГН-2 Новий підхід до формування системи технічного огляду та 
ремонту вагонів 

6 

ГН-3 Передові технології ремонту вагонів 4 
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ГН-4 Перспективи розвитку вагонобудування пасажирських 
вагонів нового покоління 

2 

 

ГН-5 Гальмівні системи та безпека руху на залізничному 
транспорті 

4 

ГН-6 Метрологія, технічні вимірювання при технічному 
обслуговуванні та ремонті вузлів і деталей пасажирських 
вагонів 

4 

ГН-7 Шляхи підвищення терміну служби вузлів і деталей 
пасажирських вагонів   

4 

ГН-8 Організація технічного обслуговування та ремонту 
обладнання та машин пасажирських вагонних депо та 
дільниць 

4 

ГН-9 Ознайомлення з технологічним процесом пункту 
перестановки пасажирських вагонів на станції Вадул-Сирет 

6 

 Підсумковий контроль 2 Тестування 
ВСЬОГО: 72  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


