
Приклад каліф. характеристики ЕКМ 2-ого розряду 

2-й розряд 

Завдання та обов’язки. Здійснює демонтаж і монтаж контактної мережі трамвайних і тролейбусних 

ліній з використанням електричного та пневматичного інструменту, такелажних пристроїв та 

механізмів при знятій напрузі під керівництвом електромонтера більш високої кваліфікації. Виконує 

роботи на висоті при знятій напрузі і подалі від частин, які знаходяться під напругою. Бере участь у 

виправленні опор. Розбирає і фарбує арматуру, конструкції та опори на лінії. Копає котловани під 

опори. Переключає роз’єднувачі з ручним дистанційним та дистанційним керуванням.  

Повинен знати: будову окремих елементів контактної мережі, принцип роботи та умови застосування 

такелажних пристроїв і механізмів; марки та перерізи проводів, тросів та дроту; типи опор; основні 

заходи обережності під час роботи на контактній мережі і високовольтних лініях; правила 

перебування на залізничних коліях; основи електротехніки.  

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії 

безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.  

На основі морфологічного аналізу всі теми виробничого навчання ми включили 

в 6 модулів, отримавши наступних 6 профільних компетентностей у вигляді 

модулів: 

 модуль Ел2-1 «Виконання слюсарних робіт» (2 розряд),  

 модуль Ел2-2 «Монтаж і демонтаж контактної мережі» (2 розряд),  

 модуль Ел2-3 «Робота з опорами, арматурою та конструкціями» (2 

розряд),  

 модуль Ел3-1 «Виконання робіт на монтажі контактної мережі» (3 

розряд), 

 модуль Ел3-2 «Поточне утримання  контактної мережі» (3 розряд), 

 модуль Ел-4 «Експлуатація контактної мережі» (4 розряд). 

Кожен модуль складається із підмодулів, відповідно до тем тематичного плану 

виробничого навчання. 

 
Оволодіння операціями, способами та видами робіт, які повинен виконувати Електромонтер 

контактної мережі 2 розряду 
 
 

Ел2-1 Виконання слюсарних робіт 

Ел2-1.1 Площинне розмічання 

Ел2-1.2 Рубання металу. Випрямляння та згинання металу 

Ел2-1.3 Різання металу 

Ел2-1.4 Обпилювання металу 

Ел2-1.5 Свердління, зенкерування, зенкування та розвертання отворів 

Ел2-1.6 Нарізування різьби 

Ел2-1.7 Паяння, лудіння, склеювання 

Ел2-1.8 Термічна обробка 



Монтаж і демонтаж контактної мережі 

Ел2-2 Ел2-2.1 Допоміжні роботи. Зсднання проводів 

Ел2-2.2 Монтаж електропроводів всередині приміщень 

Ел2-2.3 Монтаж електропроводів зовнішніх мереж 

Ел2-2.4 Робота з бронекабелем 

Ел2-2.5 Освітлення силових електричних установок 

Ел2-3 Робота з опорами, арматурою та конструкціями 

Ел2-3.1 Виготовлення струн та струбцин 

Ел2-3.2 Армування опор, встановлення фіксаторів 

Ел2-3.3 Монтаж середніх анкеровок 

Ел2-3.4 Монтаж і демонтаж секційних розєднувачівта грозових розрядників 

Ел2-3.5 Виправка і регулювання контактних проводів 

Ел2-3.6 Врізання ізоляторів в контактний провід на несучий трос 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика для кожного модуля  (наприклад, 

для 2-ого розряду) кваліфікованого робітника  разом із роботодавцями і 

базується на компетентнісному підході відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційної характеристика ДКХП.  

 

Таблиця кваліф.характеристики 

Код 

компет

ентнос

ті 

Найменування 

компетентності 

Зміст компетентностей  

згідно з ДКХП 

 

Зміст компетентностей  

(від роботодавців – не 

дублюють 3-ю колонку) 

Ел2-1 

Виконання 

слюсарних 

робіт 

 

 

Ел2-2 

Монтаж і 

демонтаж 

контактної 

мережі 

Здійснює демонтаж і монтаж 

контактної мережі трамвайних і 

тролейбусних ліній з 

використанням електричного та 

пневматичного інструменту, 

такелажних пристроїв та 

механізмів при знятій напрузі 

під керівництвом 

електромонтера більш високої 

кваліфікації. Виконує роботи на 

висоті при знятій напрузі і 

подалі від частин, які 

знаходяться під напругою. 

Виконує з’єднання проводів, 

монтаж електропроводів 

всередині приміщень ,  здійснює  

монтаж електропроводів 

зовнішніх мереж . 

Працює з броне кабелем ,  

виконує освітлення силових 

електричних установок. 

Ел2-3 

Робота з 

опорами, 

арматурою та 

конструкціями 

  



Ел3-1 

Виконання робіт на 
монтажі контактної 

мережі 
  

Ел3-2 
Поточне утримання 
контактної мережі   

Ел4 
Експлуатація 

контактної мережі  
 

 

Далі на основі порівняльної каліф. характеристики для кожного виділеного 

підмодуля (це окрема професійна компетентність) формулюємо зміст 

професійних профільних компетентностей, тобто що повинен знати і уміти 

робітник.  Інформація «Що повинен знати» - з робочої програми спецпредмета 

«Будова та ремонт контактної мережі», а інформація «Що повинен уміти» - із 

кваліфікаційної характеристики та програми виробничого навчання. 

Типова програма 
з оволодіння професійними профільними компетентностями за професією 

Електромонтер контактної мережі 2 розряду 
Код 

компет

ентнос

ті 

Професійні 

профільні 

компетентно

сті 

 

 

Зміст професійних профільних компетентностей 

Модуль «Ел2-1» 

Виконання демонтажу і монтажу контактної мережі 

Ел.2-

1.1 

Площинне 

розмічання 

 

Знати: Правила підготовки до розмічання; Прийоми площинного 

розмічання. Способи і засоби фарбування поверхонь.     Способи і 

засоби Накернювання   розмічальних ліній. 

 

правила безпеки праці: 

Основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього 

середовища. 

Уміти: 

Готувати робоче місце.  

Виконувати розмічання точно і акуратно в нанесені довільно 

розташованих, взаємопаралельних і взаємоперпендикулярних 

прямолінійних рисок, рисок під заданими кутами. Будувати замкнені 

контури, утворених відрізками прямих ліній (квадратами, 

прямокутниками, трикутниками і т.д.), кіл і радіусних кривих. Розмічати 

осьових ліній. Виконувати керніння. 

Розмічати контурів деталей з підрахунком розмірі від кромки заготовки і 

від осьових ліній. Розмічання контурів деталей по шаблонам. Заточка і 

заправка розмічальних інструментів. 

 

Дотримуватись вимог охорони праці 

 

Ел.2-

1.1 

  



…   

Ел.2-

1.8 

  

Ел2-2.1 Допоміжні 

роботи. 

Зсднання 

проводів 

Знати:  

 правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування; 

основи електротехніки. 

 послідовність виконання розмітки ліній прокладки проводів, 

місць встановлення електрообладнання, освітлювачів та електричних 

щитків;  

 послідовність та принцип заготовки в будівельних основах отворів 

і гнізд, свердління проходів крізь стіни, виготовлення борозди для 

схованих електропроводок; 

 послідовність встановлення та закріплення електрообладнання 

щитків освітлювальних приладів, зєднання проводів в розгалуженій 

коробці, монтажу електричного контакту мідних жил за допомогою 

пайки; послідовність виконання термітного зварювання; 

 марки та перерізи проводів, тросів та дроту; типи опор. 

Уміти:  

 виконувати  розмітки ліній прокладки проводів, місць 

встановлення електрообладнання, освітлювачів та електричних 

щитків;  

 здійснювати заготовку в будівельних основах отворів і гнізд, 

свердління проходів крізь стіни, виготовлення борозди для схованих 

електропроводок; 

 встановлювати  та закріплювати  електрообладнання щитків 

освітлювальних приладів,  

 з’єднувати  проводи в розгалуженій коробці,  

 виконувати  монтаж електричного контакту мідних жил за 

допомогою пайки; 

 виконувати термітне зварювання; 

 дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого 

середовища. 

Ел2-1.2   

Ел2-1.3   

Ел2-1.4   

Ел2-1.5   

Модуль «Ел2-2» 

Робота з опорами. Арматурою та конструкціями 

Ел2-2.1   

Ел2-2.2   

Ел2-2.3   

Ел2-2.4   

Ел2-2.5   

Ел2-2.6   

 



Цей приклад демонструє формування змісту профільних компетентностей для 

модуля Ел2-1. Таким самим чином аналогічно формуємо зміст профільних 

компетентностей для інших модулів. 

Наприклад, в базовий блок ми включили наступні загальнотехнічні дисципліни 

та предмети професійно-теоретичного навчання, які є основою для вивчення 

інших модулів. 

Таблиця базового блоку 

Базовий навчальний блок та зміст професійні базових компетентностей 
(типова програма базового блоку) 

Інтегральна компетентність: готовність до подальшого засвоєння модулів. 
 

 Базовий 

блок 

Модулі 

Ел2-1 

Модулі 

Ел2-2 

Загальнотехнічна підготовка 44   

Основи правових знань 12   

Основи галузевої економіки і 

підприємства 

12   

Інформаційні технології 12   

Правила дорожнього руху 8   

Професійно-теоретична підготовка 168   

Будова та ремонт контактної мережі  35 15 

Правила технічної експлуатації 40   

Технологія галузі 20   

Матеріалознавство 24   

Охорона праці 30   

Технічне креслення 14   

Електротехніка 40   

Професійно-практична підготовка 54   

Виробниче навчання 54 36 36 

Виробнича практика  35 35 

 

До модулів Ел2-1 та Ел2-2 ми включили вивчення спец.предмета «Будова та 

ремонт контактної мережі». 

Відповідно до компетентнісного підходу для кожної професії виділяють 

загальні та професійні базові компетентності, які формуються на основі 

загальнотехнічних та професійних предметів. 

Зміст загальних компетентностей 
Усвідомлення важливості свого трудового внеску в досягнення колективу. 
Взаємодія з членами колективу в процесі роботи. 
Оперативність в прийнятті правильних рішень у позаштатних ситуаціях під час роботи.  
Здатність відповідально ставитися до професійної діяльності. 



Знання професійної термінології. 
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях. 
Здатність працювати в команді. 
Дотримання професійної етики. 
Здатність запобігати конфліктній ситуації. 

 
Зміст професійних базових компетентностей  

(на основі предметів загальнотехнічного та професійного циклу) 
 
 

Код 

компе-

тентно-

стей 

Наймену-

вання 

компетен-

тностей 

Зміст професійних базових компетентностей 

БК.1 Розуміння основ 
галузевої 
економіки та 
підприємництва 

Знати: 

основні економічні процеси, відносини та явища, які 

функціонують та виникають між суб’єктами економіки 

(підприємствами, державою та громадянами); 

порядок створення приватного підприємства; 

порядок створення та заповнення нормативної 

документації (книга «доходів та витрат», баланс 

підприємства); 

порядок ліквідації підприємства; 

основи менеджменту (управління підприємством та 

розташування трудових ресурсів); 

основи маркетингу (як управляти продажами продукції); 

конкуренція (її види та прояви в економічних відносинах); 

основні фактори впливу держави (нормативно-

законодавчу базу, податки, пільги, дотації) 

Уміти:   
написати бізнес-план; 

розрахувати: прибутковість, рентабельність та 

амортизацію підприємства; 

вирішувати задачі на 2 і більше дій (ситуацій), 

змодельованих на основі економічних ситуацій побуту 

(реального життя); 
організувати та відкрити власне приватне підприємство на засвоєних 
знаннях 

БК.2 Розуміння основ 
трудового 
законодавства 

Знати: 
основні трудові права та обов’язки працівників; 
положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору; 
соціальні гарантії та  чинний соціальний захист на підприємстві 
Уміти: 
застосовувати норми трудового законодавства, відстоювати власні трудові 
права 



Ми виділити 12 основних БК для робітників «ЕКМ 2 розряду». 

На основі цього формуємо Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників 

 
Професія:  7241.2  Електромонтер контактної мережі  
Кваліфікація: Електромонтер контактної мережі 2 розряду 
Загальний фонд навчального часу –  458  годин 

 
 

№з/п 
Напрями підготовки 

Кількість годин 

Всього 
годин 

Базовий 
блок 

Модуль 
Ел2-1 

 

Модуль Ел2-
2 
 

1 Загальнопрофесійна підготовка 
44 44 

  

2 
Професійно-теоретична 
підготовка 

218 168 
35 15 

3 
Професійно-практична 
підготовка 

196 54 36 
106 

3.1 Виробниче навчання 126 
54 36 36 

3.2 Виробнича практика 70 
  70 

4 Консультації 10    

5 
Державна кваліфікаційна 
атестація      

6 

Загальний обсяг навчального 
часу  
(без п.4) 458 

  
 

 

і т.д.   

БК.12 … … 


