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1. Паспорт професійного стандарту 

1.1 ОСНОВНА МЕТА ВИДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Керування всіма видами автогрейдерів. Виконання комплексу механізованих робіт відповідно 
до норм і правил гірничорудних розробок, експлуатації та зберігання автогрейдерів. 

1.2  ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (КОД КВЕД ДК009: 2010):  

Секція F Будівництво Розділ 
42 

Будівництво 
споруд 

Група 
42.1 

Клас 
42.11 

Будівництво доріг і 
автострад 

1.3  НАЗВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (КОД КП ДК003: 2010): 

Розділ Підрозділ Підклас 

8 81 811 

Робітники з 
обслуговування, 
експлуатації та 
контролювання за 
роботою технологічного 
устаткування, складання 
устаткування та машин 

Водії і робітники по 
обслуговуванню пересувної 
техніки і установок 

Робітники обслуговуючі 
установки для виконання 
земляних і подібних робіт 

1.4  ПРОФЕСІЯ (НАЗВА ТА КОД КП ДК 003: 2010): 

Машиніст автогрейдера (8332)  

1.5  ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ: 

 Вимагає. 

1.6 ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ ЗГІДНО НАЦІОНАЛЬНОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ 

4 рівень (Кваліфікований робітник). 
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2. Загальна інформація про професію  

2.1  МІСЦЕ В СТРУКТУРІ ПІДПРИЄМСТВА  

Працює під керівництвом начальника колони, начальника дільниці, начальника зміни, майстра, 
механіка, диспетчера який координує роботу машиніста автогрейдера. 

МОЖЕ СТАВИТИ ЗАВДАННЯ: 

 Стажисту машиніста автогрейдера; 

 Учню машиніста автогрейдера. 

2.2  УМОВИ ПРАЦІ 
 Робота на кар’єрній поверхні, в кар’єрі, на відвалах, на шламових та породних системах; 

 Тривалість робочого часу - згідно чинного законодавства, колективного договору, правил 
внутрішнього трудового розпорядку, графіків роботи, графіків змінності; 

 Режим роботи регламентується колективним договором, правилами внутрішнього 
трудового розпорядку; 

 Відпустки надаються згідно чинного законодавства, колективного договору, результатів 
атестації робочого місця за умовами праці, графіків надання відпусток (графіків відпусток); 

 Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами 
праці в межах, визначених чинним законодавством України та відображені в колективному 
договорі підприємства. 

2.3  ШКІДЛИВІ УМОВИ ПРАЦІ 
 Пил; 

 Підвищений рівень шуму; 

 Напруженість праці; 

 Важкість праці; 

 Підвищений рівень вібрації.  

2.4  ЗАСОБИ ЗАХИСТУ 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

 Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень і механічного впливу зі змішаних 
тканин; 

 Білизна натільна; 

 Черевики шкіряні чи чоботи кирзові; 

 Чоботи резинові; 

 Онучі; 

 Рукавиці комбіновані; 

 Каска захисна з підшоломником; 

 Окуляри захисні; 

 Респіратор пилозахисний; 

 Жилет сигнальний; 

 Вкладиші протишумові. 

 

В зимовий час додатково: 
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 Костюм для захисту від понижених температур, загальних виробничих забруднень і 
механічного впливу; 

 Валянки або чоботи кирзові утеплені; 

 Калоші резинові на валянки; 

ЗАСОБИ КОЛЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ  

 Плакати та знаки безпеки; 

 Захисні кожухи, огородження обертових і рухомих частин та інших небезпечних місць 
(сигнальна стрічкова огорожа, огороджувальна техніка); 

 Засоби попереджувальної сигналізації та аварійної зупинки; 

 Засоби пожежогасіння; 

 Розмітка на території, на лінії безпеки руху; 

 Стаціонарні огорожі; 

 Биркова система; 

 Звукова і світлова сигналізації; 

 Стаціонарне заземлення; 

 Трос аварійної зупинки обладнання; 

 Кінцеві вимикачі; 

 Поручні, перила; 

 Вентиляція. 
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3. Вимоги до працівника 

3.1  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

Стать: чоловіча (згідно Переліку важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами 
праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом МОЗ від 
29.12.1993р.) 

Вік: 18 років та старші. 

Освіта: повна або базова середня освіта. Професійно-технічна освіта або професійно - 
технічне навчання безпосередньо на виробництві. 

3.2  ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ КВАЛІФІКАЦІЮ 
 Свідоцтво про присвоєння кваліфікації «Машиніст автогрейдера»; 

3.3  ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОПУСКУ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
 Попередній медичний огляд; 

 Проходження психофізіологічної експертизи; 

 Наявність відповідної професійної освіти і кваліфікації; 

 Попереднє спеціальне навчання з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, 
правил дорожнього руху; 

 Проходження інструктажу з безпечного ведення робіт; 

 Стажування на робочому місці, термін стажування визначає керівник підрозділу від 2-х до 
15 робочих змін. 
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4. Загальні вимоги до професійної діяльності  

4.1 ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
 Уважність; 

 Фізична витривалість та сила; 

 Зорова і слухова пам’ять; 

 Швидка реакція на аварійні сигнали; 

 Стресостійкість; 

 Гострота зору; 

 Орієнтація в просторі. 

4.2  ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ 
 Здатність відповідально ставитись до професійної діяльності; 

 Знання професійної термінології; 

 Здатність діяти в нестандартних ситуаціях; 

 Здатність працювати в команді; 

 Дотримання професійної етики; 

 Здатність до запобігання конфліктних ситуацій. 

4.3 БАЗОВІ ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ  
 Уміння приймати, організовувати і здавати робоче місце, виконувати виробничі завдання, 

оцінювати результати власної діяльності; 

 Знати і уміти використовувати технологічне обладнання на робочому місці; 

 Уміти безпечно виконувати роботи; 

 Уміти користуватися контрольно-вимірювальними приладами, системами сигналізації та 
блокування; 

 Уміти визначати призначення деталей по їх графічному зображенню; 

 Уміти організовувати безпечну роботу з обладнанням, механізмами та інструментом; 

 Знати основи електротехніки; 

 Знати слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин; 

 Знати технологію виконання процесів; 

 Дотримуватись вимог інструкцій з охорони праці по професії; 

 Знати правила охорони праці, промислової безпеки і виробничої санітарії. 
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5 Навчання та професійний ріст  

Професійне навчання проводиться на базі навчально-виробничого центру та в структурних 
підрозділах підприємства за такими видами підготовка (перепідготовка), підвищення 
кваліфікації, обов’язкове без підвищення кваліфікаційного розряду, спеціальне навчання. 

5.1 ПЕРВИННА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА  

На групу кваліфікації Умови допуску до навчання Умови присвоєння 
кваліфікації 

5 розряд  
Наявність: 

 повної або базової 
середньої освіти. 

 стажу слюсарем з ремонту 
дорожньо - будівельних 
робіт та тракторів чи інших 
подібних за складністю 
машин 4 розряду не менше 
1 року. 

 

Кваліфікаційна атестація: 

 Виконання кваліфікаційної 
пробної роботи 

 Складання іспиту з 
теоретичного курсу (в т.ч. 
шляхом тестування). 

5.2 ПЕРЕПІДГОТОВКА 

На групу кваліфікації Умови допуску до навчання Умови присвоєння 
кваліфікації 

5 розряд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наявність:  

 повної або базової 
середньої освіти. 

 професійно-технічної 
освіти або професійно-
технічне навчання 
безпосередньо на 
виробництві. Без вимог 
до стажу роботи; 

  стажу роботи слюсарем 
з ремонту будівельних чи 
інших подібних за 
складністю машин 4 
розряду не менше 1 року.  

Кваліфікаційна атестація: 

 Виконання кваліфікаційної 
пробної роботи 

 Складання іспиту з 
теоретичного курсу (в т.ч. 
шляхом тестування). 

5.3 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

З групи 
кваліфікації 

На групу 
кваліфікації 

Умови допуску до навчання  Умови присвоєння 
кваліфікації 
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5 розряд  

 

 

 

 

 

 

 
6 розряд 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Вища або професійно-
технічна освіта 
(молодший спеціаліст, 
кваліфікований робітник). 

 Практичний досвід роботи 
за професією машиніста 
автогрейдера не менше 1 
року по 5 розряду. 

 Стаж роботи машиністом 
автогрейдера та 
слюсарем з ремонту чи 
інших подібних за 
складністю машин 4 
розряду не менше 1 року.  

Кваліфікаційна 
атестація: 

 Виконання 
кваліфікаційної 
пробної роботи 

 Складання іспиту з 
теоретичного 
курсу (в т.ч. 
шляхом 
тестування). 

6 розряд  

 

7 розряд 
 

 Вища або професійно-
технічна освіта 
(молодший спеціаліст, 
кваліфікований робітник). 

 Практичний досвід роботи 
за професією машиніста 
автогрейдера не менше 1 
року по 6 розряду. 

 Стаж роботи машиністом 
автогрейдера та 
слюсарем з ремонту чи 
інших подібних за 
складністю машин 4 
розряду не менше 1 року 

5.4 БЕЗ ПІДВИЩЕННЯ ГРУПИ КВАЛІФІКАЦІЇ  

Обов’язкове підвищення кваліфікації в межах професії без підвищення кваліфікаційного 
розряду з періодичністю 1 раз на 5 років. 

5.5 СПЕЦІАЛЬНЕ НАВЧАННЯ  

Періодичне навчання та перевірка знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, технічної 
експлуатації, правил будови та безпечної експлуатації електроустановок споживачів, правил 
дорожнього руху. 
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6. Нормативна база діяльності  

6.1. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ  
 Закон України про охорону праці; 

 Довідник кваліфікаційних характеристик професій робітників; 

 Кодекс законів про працю України; 

 Наказ Міністерства охорони здоров’я від 29.12.1993 р. про затвердження Переліку важких 
робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється 
застосування праці жінок; 

 Правила внутрішнього трудового розпорядку; 

 Колективний договір; 

 Правила охорони праці при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом; 

 Стандарти, накази, положення, інструкції та інші нормативні документи, що забезпечують 
відповідний вид трудової діяльності; 

 Система управління охороною праці; 

 Правила пожежної безпеки в Україні; 

 Загальнооб’єктова інструкція про заходи запобігання пожежної безпеки; 

 Правила будови електроустановок; 

 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; 

 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів; 

 Технологічна інструкція; 

 Інструкція з охорони праці для «Машиніста автогрейдера»; 

 Правила дорожнього руху; 

 Карта безпеки праці; 

 Паспорта на виконання робіт; 

 Правила охорони праці на автомобільному транспорті; 

 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. 

 

6.2. ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ 
 Посвідчення на право управління автогрейдером даної марки; 

 Паспорта на виконання робіт; 

 Бортовий журнал; 

 Дорожній лист; 

 Медична довідка; 

 Посвідчення на відповідну групу з електробезпеки; 

 Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.
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7. Перелік трудових функцій  

7.1. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ТРУДОВИХ ФУНКЦІЙ  

Шифр Основні трудові функції Розряд 

МА - 1. Забезпечення надійної, безаварійної роботи автогрейдера 

МА -1.1.  Підготовка до виконання та закінчення робіт. 5,6 

МА - 2. Експлуатація автогрейдера. 

МА -2.1.  Будівництво та ремонт доріг. 5,6 

МА -2.2.  Участь в аварійно-відновлювальних роботах. 5,6 

МА -2.3. Планувальні і будівельні роботи. 5,6 

МА - 3. Технічне обслуговування та ремонт 

МА -3.1.  Усунення несправностей. 5,6 

МА -3.2.  Участь у ремонті. 5,6 

 

7.2. ПЕРЕЛІК НАСКРІЗНИХ ТРУДОВИХ ФУНКЦІЙ  

Шифр Наскрізні трудові функції Розряд 

НФ.1 Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 
праці та промислової безпеки. 

5,6 

НФ.2 Надання першої до медичної допомоги постраждалим 
від нещасних випадків. 

5,6 

НФ.3 Дотримання норм і правил екологічної безпеки. 5,6 
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8. Опис трудових функцій 

МА-1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОЇ ТА БЕЗАВАРІЙНОЇ РОБОТИ АВТОГРЕЙДЕРА 

МА.1.1. Підготовка до виконання та закінчення робіт 

Основні трудові 
дії: 

 Прийом-здача зміни; 

 Перевірка справності стану світлової, звукової сигналізації та 
освітлювального обладнання; 

 Перевірка справного стану трубопроводів та рукавів високого тиску; 

 Перевірка справності навісного обладнання;  

 Перевірка справності системи змащування, паливної системи, системи 
охолодження; 

 Перевірка справності запобіжних пристроїв і огороджень; 

 Перевірка справності сигналізаційних табло, контрольно-
вимірювальних приладів та електрообладнання;  

 Перевірка справності цілісності рами; 

 Перевірка справності системи управління і гальм автогрейдера;  

 Перевірка справності стану ходової частини; 

 Дозаправка автогрейдера  паливом, маслом, охолоджуючою рідиною 
та іншими рідинами; 

 Виконання монтажу/демонтажу навісного обладнання автогрейдера 
згідно з технічним завданням;  

 Проводити запуск/зупинку двигуна в різних температурних умовах; 

 Очистка двигуна від пожежонебезпечних матеріалів; 

 Ведення технічної документації. 

Прилади праці: 
 Навісне обладнання;  

 Кабіна автогрейдера;  

 Система змазки;  

 Система охолодження;  

 Гальмівна система;  

 Паливна система; 

 Контрольно-вимірювальні прилади;  

 Запобіжні пристрої та огородження (люки, двері, вікна, перила, 
підніжки, поручні);  

 Сигналізаційне табло;  

 Електропроводка;  

 Акумуляторні батареї;  

 Двигуни; 

 Освітлювальні прилади;  

 Звукова сигналізація;  

 Ходова частина;  

 Система управління; 

 Бортовий журнал; 

 Дорожній лист. 

Засоби праці: 
 Слюсарні інструменти;  

 Кувалда, молоток, лом, лопата, скребок;  
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 Ганчір’я; 

 Лінійка контролю рівня паливно-змащувальних матеріалів; 

 Інструкція з охорони праці для машиніста автогрейдера; 

 Контрольна панель пристроїв; 

 Бортовий комп’ютер; 

 Нагнітач; 

 Консистентна змазка; 

 Ємність для рідин; 

 Паливно-змащувальні матеріали, охолоджувальна та інші рідини; 

 Переносне аварійне освітлення або ліхтар; 

 Дорожній лист; 

 Технічна документація; 

 Бортовий журнал. 

Знання: Повинен знати: 

 Порядок прийому-здачі зміни; 

 Правила технічної експлуатації, інструкцію з технічного обслуговування 
автогрейдера; 

 Способи перевірки роботи автогрейдера на основі комп’ютерних даних; 

 Технологію проведення перевірки справності: 

- Навісного обладнання; 

- Системи змащення; 

- Паливної системи; 

- Двигуна; 

- Ходової частини; 

 Ознаки несправності обладнання; 

 Правила і порядок монтажу, демонтажу, переміщення, підготовки до 
роботи та установки змінного навісного обладнання; 

 Правила безпеки експлуатації інструментів і пристосувань; 

 Правила заповнення технічної документації. 

Уміння та навики: 
Повинен уміти:  

 Користуватися слюсарним інструментом; 

 Проводити огляд та перевірку працездатності обладнання, виявляти 
несправності в системах і механізмах автогрейдера; 

 Контролювати надійність кріплень та захисних огороджень на робочому 
місці; 

 Проводити запуск/зупинку двигуна в різних температурних умовах; 

 Перевіряти працездатність гальм і системи управління; 

 Заправляти автогрейдер паливно-змащувальними матеріалами; 

 Проводити чистку и змащення обладнання, вузлів і механізмів; 

 Заповнювати технічну документацію. 
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МА.2. ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОГРЕЙДЕРА 
МА.2.1 Будівництво та ремонт доріг 

Основні трудові 
дії: 

 Керування всіма видами автогрейдерів; 

 Контроль положення навісного обладнання в процесі руху і при 
виконанні робіт;  

 Контроль допустимих кутів нахилу автогрейдера; 

 Контроль показників вимірювальних приладів; 

 Будівництво земельного полотна; 

 Будівництво кюветів; 

 Будівництво зливних призм і кавальєрів; 

 Переміщення і перемішування різних видів порід; 

 Виконання планувальних робіт в кар'єрі, на відвалах та складах; 

 Будівництво доріг на перевантажувальних майданчиках і 
автомобільних відвалах; 

 Виконання підготовчих робіт для будівництва залізно-дорожніх шляхів; 

 Планування і будівництво трас для залізно-дорожнього транспорту за 
маркшейдерськими мітками. 

Предмети праці: 
 Ґрунти для будівництва доріг; 

 Земельне полотно; 

 Кювети, зливні канави, кавальєри; 

 Гірнича маса; 

 Автомобільний відвал. 

Засоби праці: 
 Автогрейдер; 

 Обладнання автогрейдера; 

 Навісне обладнання; 

 Паспорта на виробництво робіт по будівництву доріг; 

 Маркшейдерські карти. 

Знання: Повинен знати: 

 Будову та принцип роботи автогрейдера; 

 Вимоги паспортів для виконання робіт по будівництву автомобільних 
доріг; 

 Правила розробки виїмок планування площ за заданими профілями та 
відмітками; 

 Технологію будівництва автодоріг і залізно-дорожніх шляхів; 

 Фізико-механічні властивості порід; 

 Правила пересування автогрейдера по дорогах кар'єра; 

 Термінологію щодо процесу дорожніх робіт. 

Уміння та навики: Повинен уміти: 

 Керувати всіма видами автогрейдерів; 

 Читати проектну документацію; 

 Виконувати роботи з будівництва автодоріг і залізничних шляхів; 

 Розрізняти породи за фізико-механічними властивостями; 

 Виконувати планування горизонтальних майданчиків; 
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 Формувати породний вал; 

 Формувати природний укіс; 

 Проводити розпушування порід різної категорії; 

 Виконувати роботи в комплексі з іншим обладнанням і механізмами 
(екскаваторами, бульдозерами тощо); 

 Виконувати роботи автогрейдером по плануванню площ, при розробці 
виїмок, насипів, резервів, кавальєрів і банкетів; 

 Стежити за показаннями приладів і сигналізацією при роботі та русі; 

 Взаємодіяти з робочим персоналом та посадовими особами гірничого 
нагляду; 

 Виконувати завдання у відповідності з технологічним процесом; 

 Виконувати дії відповідно знаків безпеки та інформаційних знаків, 
розуміти звукову сигналізацію. 

МА.2.2. Участь в аварійно-відновлювальних роботах 

Основні трудові 
дії: 

 Спорудження захисних дамб; 

 Виконання робіт по розчищенню території; 

 Снігоочищення території; 

 Контроль допустимих кутів нахилу автогрейдера; 

 Контроль показників вимірювальних приладів; 

 Контроль положення навісного обладнання в процесі руху і при 
виконанні робіт. 

Прилади праці: 
 Захисна дамба; 

 Навісне обладнання автогрейдера. 

Засоби праці: 
 Автогрейдер; 

 Навісне обладнання. 

Знання: Повинен знати: 

 Технічні характеристики автогрейдера; 

 Правила взаємодії з іншими машинами і робочим персоналом; 

 Правила дорожнього руху; 

 Правила переміщення автогрейдером; 

 Правила управління навісним обладнанням. 

Уміння та навики: Повинен уміти: 

 Виконувати роботи в комплексі з іншими машинами (екскаваторами, 
бульдозерами тощо); 

 Виконувати транспортування обладнання та засобів забезпечення 
технологічного процесу; 

 Виконувати завдання у відповідності з технологічним процесом; 

 Взаємодіяти з робочим персоналом. 

МА.2.3. Планувальні і будівельні роботи 

Основні трудові 
дії: 

 Вивчення рельєфу місцевості, стану та особливостей ґрунтів; 

 Розробка, переміщення і розпушування ґрунтів; 

 Виконання планувальних робіт по згладжуванню мікрорельєфу; 
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 Виконання робіт по профілізації укосів; 

 Виконання робіт автогрейдером з розробки та переміщення ґрунтів; 

 Будівництво автомобільних доріг та петльового з'їзду; 

 Контроль допустимих кутів нахилу автогрейдера; 

 Контроль показників вимірювальних приладів; 

 Контроль положення навісного обладнання в процесі руху і при 
виконанні робіт. 

Предмети праці: 
 Майданчики для планування ґрунтів; 

 Ґрунти різних категорій; 

 Автодорога; 

 Робочий майданчик; 

 Маркшейдерські карти. 

Засоби праці: 
 Автогрейдер; 

 Розпушувач; 

 Навісне обладнання. 

Знання: Повинен знати: 

 Технічні характеристики автогрейдера; 

 Допустимі кути спуску та підйому; 

 Методологію виконання робіт автогрейдером на обводнених ділянках; 

 Правила взаємодії з іншими машинами і робочим персоналом; 

 Поняття стійкості укосів; 

 Поняття промерзання ґрунтів і його вплив на ведення робіт; 

 Класифікація ґрунтів, фізико-механічні властивості ґрунтів; 

 Правила розробки виїмок і планування площ за заданими профілями 
та відмітками; 

 Методологію засипання ям, котлованів, впадин, ровів, траншей тощо; 

 Методологію планування площ і розрівнювання ґрунту; 

 Методологію зведення насипів, дамб, гребель, зачищення укосів; 

 Правила розробки та переміщення ґрунтів різних категорій; 

 Правила і порядок монтажу, демонтажу, переміщення, підготовки до 
роботи та установки змінного навісного обладнання. 

Уміння та навики: Повинен уміти: 

 Виконувати роботи по профілізації укосів; 

 Читати проектну документацію; 

 Розрізняти породи за фізико-механічними властивостями; 

 Виконувати планування горизонтальних майданчиків; 

 Формувати породний вал; 

 Формувати природний укіс; 

 Проводити розпушування ґрунтів; 

 Проводити планування площ і розрівнювання ґрунту; 

 Зводити насипи, дамби, греблі, зачищати укоси; 

 Розробляти і переміщати ґрунти різних категорій; 

 Виконувати роботи в комплексі з іншим обладнанням і механізмами 
(екскаваторами, буровими верстатами, скреперами, автогрейдерами); 
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 Виконувати роботи автогрейдером по плануванню площ при 
влаштуванні виїмок, насипів, резервів, кавальєрів і банкетів; 

 Виконувати роботи автогрейдером з розробки ґрунтів, з переміщення 
ґрунтів; 

 Стежити за показаннями приладів і сигналізацією при роботі та русі; 

 Взаємодіяти з робочим персоналом; 

 Виконувати завдання у відповідності з технологічним процесом. 

МА.3. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ 

МА.3.1. Усунення несправностей 

Основні трудові 
дії: 

 Діагностика обладнання з метою виявлення та усунення несправностей 
у роботі автогрейдера; 

 Проведення заходів з очищення вузлів і агрегатів для своєчасного 
виявлення несправностей, що виникли; 

 Виконання ремонтно-відновлювальних робіт вузлів і агрегатів, 
обладнання автогрейдера, які не потребують розбирання механізмів;  

 Виконання профілактичного ремонту устаткування, що обслуговується. 

Прилади праці: 
 Навісне обладнання;  

 Двигун;  

 Трансмісія;  

 Ходова частина;  

 Кабіна автогрейдера;  

 Рама автогрейдера;  

 Гідравлічна система. 

Засоби праці: 
 Керівництво з експлуатації та технічному обслуговуванню 

автогрейдера; 

 Слюсарний інструмент; 

 Засоби, необхідні для очищення вузлів і агрегатів автогрейдера;  

 Інструменти та пристосування, необхідні для виконання ремонту 
автогрейдера: 

 вимірювальні інструменти; 

 домкрати; 

 знімачі; 

 редуктори; 

 динамометричний ключ; 

 переносне аварійне освітлення або ліхтар. 

Знання: Повинен знати: 

 Будову, принцип роботи і технічні характеристики використовуваного 
обладнання автогрейдера; 

 Порядок монтажу-демонтажу вузлів і агрегатів; 

 Загальні знання будови основних вузлів і агрегатів автогрейдера; 

 Загальні вимоги способів розбирання і складання складових частин; 

 Основні поняття про дефектування системи змащування, живлення і 
охолодження двигунів внутрішнього згоряння; 
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 Правила складання і регламент проведення планового технічного 
обслуговування та планово-попереджувального ремонту; 

 Перелік інструментів і пристосувань для виконання робіт під час 
ремонту автогрейдера; 

 Правила безпечної роботи з інструментами і пристосуваннями. 

Уміння та навики: 
Повинен уміти: 

 Проводити діагностику з метою визначення працездатності 
обладнання, механізмів і систем управління автогрейдера; 

 Виявляти і усувати дрібні несправності в роботі обладнання, що 
обслуговується; 

 Користуватися інструментами і пристосуваннями; 

 Проводити розбирання і складання складових частин. 

МА.3.2. Участь у ремонті 

Основні трудові 
дії: 

 Підготовка і проведення дефектування вузлів і агрегатів автогрейдера; 

 Монтаж і демонтаж вузлів і агрегатів автогрейдера і навісного 
обладнання; 

 Виконання поточного ремонту автогрейдера і навісного обладнання у 
складі ремонтної бригади; 

 Складання дефектної відомості на ремонт; 

 Обкатка нового автогрейдера /приймання та обкатка автогрейдера 
після проведення його капітального ремонту; 

 Керування  автогрейдером під час проведення ремонтних робіт. 

Предмети праці: 
 Навісне обладнання; 

 Двигун; 

 Трансмісія; 

 Ходова частина; 

 Кабіна автогрейдера; 

 Рама автогрейдера; 

 Гідравлічна система. 

Засоби праці: 
 Керівництво з експлуатації та технічному обслуговуванню 

автогрейдера; 

 Дефектна відомість; 

 Слюсарний інструмент; 

 Засоби, необхідні для очищення вузлів і агрегатів автогрейдера; 

 Інструменти та пристрої необхідні для виконання ремонту 
автогрейдера: 

 вимірювальні інструменти; 

 домкрати; 

 знімачі; 

 редуктори; 

 динамометричний ключ; 

 переносне аварійне освітлення або ліхтар. 

Знання: Повинен знати: 

 Будову, принципи роботи і технічні характеристики автогрейдера; 
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 Будову основних вузлів і агрегатів автогрейдера, обладнання 
автогрейдера; 

 Порядок проведення дефектування вузлів і агрегатів; 

 Порядок монтажу-демонтажу вузлів і агрегатів; 

 Загальні вимоги способів розбирання і складання складальних 
одиниць; 

 Основні поняття про дефектування системи змащування, живлення і 
охолодження двигунів внутрішнього згоряння; 

 Правила складання і регламент проведення планового технічного 
обслуговування та планово-попереджувального ремонту; 

 Перелік інструментів і пристосувань для виконання робіт при ремонті 
автогрейдера; 

 Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями. 

Уміння та навики: Повинен уміти: 

 Проводити діагностику з метою визначення працездатності 
обладнання, механізмів і систем; 

 Керувати автогрейдером; 

 Заповнювати дефектну відомість; 

 Проводити монтаж/демонтаж вузлів і агрегатів; 

 Користуватися інструментами і пристосуваннями; 

 Проводити розбирання і складання складових частин автогрейдера; 

 Проводити обкатку нового автогрейдера або обкатку автогрейдера 
після проведення його капітального ремонту.  



 
20 

9. ОПИС НАСКРІЗНИХ ТРУДОВИХ ФУНКЦІЙ. 

НФ.1 Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та 
промислової безпеки  

Основні трудові 
дії: 

 Забезпечення особистої безпеки та здоров’я, безпеки та здоров’я 
оточуючих людей в процесі виконання робіт та під час знаходження на 
території підприємства; 

 Дотримання заходів пожежної безпеки і правил поведінки у разі аварії; 

 Дотримання законодавчих та внутрішньо корпоративних стандартів та 
положень що до охорони праці та промислової безпеки; 

 Дотримання вимог нарядної системи та правил внутрішнього трудового 
розпорядку; 

 Дотримання вимог експлуатації небезпечних виробничих об’єктів; 

 Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил 
поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими 
засобами виробництва, використання інструментів та  засобів 
колективного та індивідуального захисту. 

Предмети та 
засоби праці: 

 Засоби індивідуального захисту; 

 Засоби колективного захисту; 

 Засоби пожежогасіння. 

Знання: 
 Політику та цілі підприємства в галузі охорони праці; 

 Вимоги безпеки, що пред’являються до  машиніста автогрейдера 
(загальні вимоги, вимоги безпеки перед початком робіт, під час 
виконання робіт та під час завершення роботи, основні небезпечні та 
шкідливі промислові фактори, безпечна організація роботи та 
утримання робочого місця); 

 Вимоги щодо застосування, утримання та зберігання спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального та колективного захисту; 

 Заходи електробезпеки; 

 Заходи пожежної безпеки; 

 Карти оцінки рисків; 

 Перелік та місце зберігання засобів пожежогасіння та аварійного 
інструменту; 

 Пожежонебезпечні властивості матеріалів, сировини, напівпродуктів та 
готового продукту; 

 Позиції плану ліквідації аварій; 

 Вимоги законодавчих актів та внутрішньо корпоративних положень 
(Процедур, Стандартів) з охорони праці; 

 Вимоги положень нарядної системи; 

 Правила внутрішнього трудового розпорядку; 

 Положення колективного договору підприємства; 

 Знаки безпеки та інформаційні знаки,звукову сигналізацію; 

 Правила безпечного виконання робіт. 

Уміння та навики: 
 Виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, правила 

поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими 
засобами виробництва; 

 Безпечно виконувати роботи; 
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 Використовувати засоби колективного та індивідуального захисту; 

 Діяти в аварійних ситуаціях згідно «Плану ліквідації аварій»; 

 Використовувати первинні засоби пожежогасіння; 

 Виконувати вимоги положень, інструкцій, стандартів за професією та 
видами робіт; 

 Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку; 

 Виконувати положення Колективного договору підприємства; 

 Виконувати вимоги трудової дисципліни та регламенту виконання робіт; 

 Проводити аналіз безпечного виконання робіт. 

 

НФ.2 Надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Основні трудові 
дії: 

 Визначення характеру ушкоджень та ступінь загрози життю та здоров’ю 
постраждалих при нещасних випадках; 

 Надання першої долікарської допомоги постраждалим від нещасних 
випадків, від гострих захворювань та під час аварій; 

 Здійснювати допомогу при транспортуванні або  транспортування 
постраждалих до місця надання першої медичної допомоги. 

Предмети та 
засоби праці: 

 Аптечка для машиніста автогрейдера. 

Знання: 
 Правила та прийоми надання першої долікарської допомоги 

постраждалим від нещасних випадків, від гострого захворювання та під 
час аварій; 

 Місце знаходження засобів надання першої долікарської допомоги; 

 Порядок виклику «Швидкої допомоги», пожежної частини, номера 
телефонів служб екстреного реагування; 

 Правила транспортування постраждалих при нещасних випадках; 

 Склад та застосування лікарських препаратів. 

Уміння та навики: 
 Визначати характер ушкоджень та ступінь загрози життю та здоров’ю 

постраждалих при нещасних випадках; 

 Надавати першу долікарську допомогу постраждалим при різних видах 
травм та ушкоджень; 

 Транспортувати постраждалих до місця надання першої медичної 
допомоги. 

НФ.3 Дотримання норм і правил екологічної безпеки 

Основні трудові 
дії: 

 Вивчення та дотримання вимог, правил та норм екологічної безпеки; 

 Збір усіх відходів, що утворилися роздільно по видах в тару 
відповідного призначення; 

 Ліквідація наслідків розливу нафтопродуктів. 

Предмети та 
засоби праці: 

 Матеріали та інструменти для ліквідації наслідків розливу 
нафтопродуктів; 

 Тара для відходів. 

Знання: 
 Політику підприємства в галузі охорони навколишнього середовища; 

 Цілі підприємства в галузі екології; 
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 Основи ощадливого підприємства, система 5 С; 

 Положення Системи менеджменту навколишнього середовища 
(СМОС); 

 Вимоги законодавства в галузі охорони навколишнього середовища; 

 Реєстр екологічних аспектів свого підрозділу; 

 Інструкцію з поводження з відходами; 

 Наказ про моніторинг розливів нафтопродуктів; 

 Закони України «Про відходи», «Про охорону земель». 

Уміння та навики: 
 Проводити збір відходів виробництва роздільно по видах; 

 Ліквідувати наслідки розливів нафтопродуктів. 
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