
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства соціальної  
політики України 
________________ №_________ 

Професійний стандарт 
„Сортувальник-здавальник металу” 

1. Загальні відомості професійного стандарту 

1.1. Основна мета професійної діяльності 
Приймання, сортування, маркування, ув'язка, пакетування, упаковка, 
зважування металопрокату, металопродукції, окремих рулонів, поплавковий 
облік металу, видалення дефектів, пакування штанг фасонної і сортової 
продукції, листів і профілів та групування їх за вагою, розмірами, сортами та 
марками. 
Професійна діяльність є типовою за складністю операцій що виконуються, 
поділ на кваліфікаційні розряди не здійснюється. 

1.2. Назва виду економічної діяльності, секції, розділу, групи та класу 
економічної діяльності та їхній код (згідно з Національним класифікатором 
України ДК 009:2010 „Класифікація видів економічної діяльності”) 

1.3. Назва виду професійної діяльності та її код (згідно з Національним 
класифікатором України ДК 003:2010 „Класифікатор професії”) 

1.4. Назва професії (професійної назви роботи) та її код (згідно з 
Національним класифікатором України ДК 003:2010 „Класифікатор 
професій”) 

Секція С Переробна 
промисловість

Розділ 24 Металургійне 
виробництво

Група 
24.1

Виробництво 
чавуну, сталі та 
феросплавів

Клас 
24.10

Виробництво 
чавуну, сталі та 
феросплавів

Розділ Клас Підклас

8 812 8122

Робітники з обслуговування, 
експлуатації та 

контролювання за роботою 
технологічного устаткування, 
складання устаткування та 

машин

Робітники, що обслуговують 
рудо- та металопереробне 

устаткування

Металоплавильники (вторинна 
переплавка), ливарники та 

прокатники 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vb457609-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va327609-10#n5
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Сортувальник-здавальник металу 8122 

1.5. Професійна кваліфікація 
Сортувальник-здавальник металу 

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-
виробничій структурі підприємства (установи, організації): 
Працює під керівництвом начальника дільниці; старшого майстра, майстра; 
бригадира; відповідального за облік прийнятого та розсортованого металу. 
Може ставити завдання учню сортувальника-здавальника металу. 

1.7. Умови праці 
Тривалість робочого часу та відпочинку – згідно з чинним законодавством, 
графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового 
розпорядку, колективним договором. 
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, 
графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за 
умовами праці. 
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та 
компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства. 

1.8. Засоби індивідуального захисту 
Костюм бавовняний. 
Черевики шкіряні на литій підошві з жорстким підноском. 
Рукавиці комбіновані. 
Плащ для захисту від води. 
Жилет сигнальний. 
Каска захисна. 
Підшоломник трикотажний. 
Окуляри захисні. 
Респіратори пилозахисні. 
Рукавички трикотажні. 
Вкладиші протишумові (беруші). 
Куртка утеплена. 
Білизна натільна утеплена. 
Штани утеплені. 
Валянки на гумовій підошві / чоботи утеплені. 
Інші засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих 
факторів і ситуацій, що мають місце в структурному підрозділі або на ділянці. 
Засоби колективного захисту 
Огородження стаціонарні, переносні. 
Захисні кожухи. 
Поручні, перила. 
Система аспірації повітря. 
Захисні заземлення електроустановок та обладнання. 



3

Стаціонарні і переносні знаки безпеки, плакати, таблички. 
Звукова і світлова сигналізація. 
Датчики руху, які зупиняють роботу обладнання при перетині працівником межі 
небезпечної зони. 

1.9. Умови допуску до роботи за професією 
Стать: чоловіча, жіноча. 
Вік: 18 років і старше. 

Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на 
виробництві або професійна (професійно-технічна) освіта. 
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) 
медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за 
професією „Сортувальник-здавальник металу”. 
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці. 
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після 
первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи 
повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування 
протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін. 
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. 
Кваліфікаційний іспит або тестування 
Психофізіологічні особливості: 
уважність; 
пам'ять зорова та слухова; 
емоційна стійкість; 
стійкість до впливу стресів; 
відповідальність; 
орієнтація у просторі; 
здатність до адаптації. 

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її 
віднесення до рівня НРК 
Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією 
„Сортувальник-здавальник металу” з додатками до свідоцтва про присвоєння 
кваліфікації „Сортувальник-здавальник металу”, 3 рівень НРК. 

2. Навчання та професійний розвиток 
Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, начальних 
центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами 
навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення 
кваліфікації, спеціальне навчання. 

2.1. Первинна професійна підготовка сортувальника-здавальника металу 
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Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією 
„Сортувальник-здавальник металу”– наявність повної або базової загально-
середньої освіти. Без вимог до стажу роботи. 

2.2. Перепідготовка сортувальника-здавальника металу 
Перепідготовка за професією „Сортувальник-здавальник металу” проводиться 
за наявності професійної (професійно-технічної) освіти або професійно-
технічного навчання на виробництві або передвищої освіти або вищої освіти. 
Без вимог до стажу роботи. 

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти 
сортувальник-здавальник металу 
Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на 
виробництві. 

2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання сортувальника-здавальника 
металу 
Періодичне підвищення кваліфікації згідно потреб та відповідно до змін у 
законодавстві. 
Періодичне навчання і перевірка знань: 
з охорони праці, пожежної безпеки; 
права безпечної експлуатації електро- та пневмоінструменту; 
з професії «Стропальник» (за потреби, при сортуванні металу за допомогою 
вантажопідйомних машин і механізмів); 
з керування та експлуатації трансферкара, передавального візка, візка 
моторного шлейфового, поворотного (за потреби); 
з правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання; 
на право виконання вантажно-розвантажувальних робіт. 

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність 
Кодекс законів про працю України. 
Закон України «Про охорону праці». 
Правила пожежної безпеки в Україні. 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання». 
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-
розвантажувальних робіт». 
НПАОП 27.1-1.02-97 Правила безпеки у доменному виробництві. 
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями. 

Правила, що регулюють відповідну професійну діяльності затверджені в 
установленому порядку: 
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Правила внутрішнього трудового розпорядку. 
Колективний договір. 
Стандарти, накази, положення, інструкції та інші нормативні документи, що 
забезпечують відповідний вид трудової діяльності. 
Робоча інструкція сортувальника-здавальника металу. 
Стандарти, інструкції з охорони праці та пожежної безпеки. 
Стандарти, положення та інші нормативні документи, що визначають вимоги до 
виконання відповідного виду трудової діяльності. 
Положення про систему управління охороною праці на підприємстві. 
Інструкція (структурного підрозділу) підприємства з охорони праці для 
сортувальника-здавальника металу. 
Керівництво по системі енергетичного менеджменту ISO 50001, ДСТУ ISO 
50001. 
Керівництво по системі менеджменту якості ISO 9001, ДСТУ ISO 9001, API Q1, 
IATF 16949. 
Керівництва з Систем управління навколишнім середовищем ISO 14001, ДСТУ 
ISO 14001. 
Керівництва з Систем управління гігієною та безпекою праці OHSAS 18001, 
ISO 45001. 

4. Загальні компетентності 
1. Знання професійної лексики. 
2. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях. 
3. Здатність працювати в команді. 
4. Дотримання професійної етики. 
5. Запобігання конфліктних ситуацій. 
6. Вміти користуватися контрольно-вимірювальними приладами, системами 

сигналізації і блокування. 
7. Знати методи безпечного виконання робіт з обладнанням, механізмами та 

інструментом, тощо. 
8. Знати основи ощадливого виробництва. 
9. Знати правила охорони праці та промислової безпеки. 
10. Знати план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій. 

5. Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою 
дією або групою трудових дій, що входять до них), умовні позначення 

Умовне 
позначення Трудові функції

Професійні компетентності  
(за трудовою дією або групою 

трудових дій)

Умовне 
позначення

А Приймання і здавання 
зміни

Здатність проводити огляд ЗІЗ на 
наявність пошкоджень, зносу, 
забруднень та інших дефектів 
(розривів, тріщин, відсутності 
ґудзиків, зав'язок та ін.)

А1



6

Здатність проводити огляд 
вантажопідіймальних машин і 
механізмів, 
вантажозахоплювальних пристроїв 
та інструментів

А2

Здатність отримувати завдання від 
безпосереднього керівника; 

А3

Здатність оглядати місце роботи, 
перевіряти наявність і справність 
усіх необхідних інструментів та 
приладів для виконання роботи

А4

Здатність перевіряти 
налаштованість приладів 
необхідних для зважування 
металопродукції (ваг та ін..) та 
обробки даних (ПК)

А5

Здатність проводити підготовку 
засобів до маркування металу

А6

Здатність ознайомлювати змінника 
з умовами, в яких проходила 
робота, а також про всі недоліки і 
порушення, виявлені протягом 
зміни

А7

Здатність очищати стіл (стелаж), 
касети від бруду

А8

Здатність прибрати засоби праці 
(гачки, відтяжки, засоби 
маркування та ін.) на місце їх 
зберігання

А9

Здатність прибрати територію від 
непотрібних матеріалів, 
обладнання, деталей, сміття, 
інструментів і пристроїв

А10

Б Технологічний процес 
сортування 
металопродукції

Здатність налаштувати обладнання 
(стіл, касети) під розміри 
металопродукції

Б1

Здатність завантажувати та 
вивантажувати металопродукцію 
ручним способом та за допомогою 
крану (при наявності свідоцтва за 
професією «Стропальник»)

Б2
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Здатність приймати 
металопродукцію відповідно до 
супровідних документів

Б3

Здатність сортувати та 
комплектувати металопродукцію 
за видами дефектів, розмірами, 
сортами, марками та ін.  
відповідно до державних 
стандартів і ТУ

Б4

Здатність кантувати метал під час 
сортування ручним способом та за 
допомогою крану, машини, 
мобільного підйомника (при 
наявності свідоцтва за професією 
«Стропальник»)

Б5

Здатність відбирати зразки металу 
для розкрою проб та доставка їх у 
лабораторію для випробувань

Б6

Здатність зважувати та маркувати 
металопродукцію при здачі

Б7

Здатність видаляти дефекти 
ручним або абразивним способом

Б8

Здатність робити одноразові 
транспортні хомути (з проволоки)

Б9

Здатність пакувати пачки та 
вкручувати (проволокою чи 
стрічкою з надіванням хомутів на 
пакети)

Б10

Здатність готувати до 
відвантаження вагони і пакувати їх

Б11

Здатність роздруковувати 
(виписувати) ярлики і 
прикріплювати їх на 
металопродукцію

Б12

Здатність вести облік прийнятого і 
розсортованого металу

Б13

В Дотримання норм та 
правил охорони праці та 
промислової безпеки

Здатність забезпечувати особисту 
безпеку та здоров’я, безпеку та 
здоров’я оточуючих людей в 
процесі виконання робіт та під час 
знаходження на території 
підприємства

В1
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Здатність дотримуватись заходів 
пожежної безпеки і правил 
поведінки у разі аварії

В2

Здатність дотримуватись 
законодавчих та внутрішніх 
корпоративних стандартів та 
положень щодо охорони праці та 
промислової безпеки

В3

Здатність дотримуватись вимог 
нарядної системи та правил 
внутрішнього трудового 
розпорядку

В4

Здатність дотримуватись вимог 
експлуатації небезпечних 
виробничих об’єктів

В5

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

В6

Г Надання першої 
домедичної допомоги 
потерпілим при 
нещасних випадках

Здатність визначати характер 
ушкодження та ступінь загрози 
життю та здоров’ю постраждалих 
від нещасних випадків

Г1

Здатність надавати першу 
долікарську допомогу 
постраждалим від нещасних 
випадків, від гострого 
захворювання, у випадку аварії

Г2

Здатність транспортувати 
постраждалих до місця надання 
першої медичної допомоги

Г3

Д Дотримання норм і 
правил екологічної 
безпеки

Здатність вивчати та 
дотримуватись вимог правил 
екологічної безпеки

Д1

Здатність здійснювати збір усіх 
відходів, які утворилися, роздільно 
по видах в тару

Д2
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6. Опис трудових функцій 

Здатність проводити ліквідацію 
наслідків розливу нафтопродуктів

Д3

Трудові 
функції

Професійні 
компетентно

сті

Предмети і засоби 
праці  

(обладнання, 
устаткування, 
матеріали, 
продукти, 
інструменти)

Знання Уміння та 
навички
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А 
Приймання і 
здавання 
зміни

А1 
А2 
А3 
А4 
А5 
А6 
А7 
А8 
А9 
А10

Металопродукція 
(штанги фасонного 
та сортового 
металу, пачки 
листового, 
фасонного та 
сортового металу, 
гнутого профілю, 
рулони металу, 
труби) стіл, касети; 
інструменти і 
пристрої (молотки, 
гачки, мікрометр, 
рулетка, лінійка, 
маркер, лак , 
маркувальна 
фарба, 
краскопульт, ваги, 
ПК, знімні 
вантажозахоплюва
льні пристрої, 
кантівки, 
абразивна техніка 
та ін.); 
канцелярське 
приладдя, 
господарський 
інвентар; 
засоби 
індивідуального та 
колективного 
захисту.

З.1. Правила 
охорони праці під 
час експлуатації 
вантажопідіймаль
них кранів, 
підіймальних 
пристроїв і 
відповідного 
обладнання; 
З.2. Правила 
охорони праці під 
час вантажно-
розвантажувальни
х робіт; 
З.3. Правила 
користування 
пневмо- та 
електроприладам
и; 
З.4. Інструкції 
підприємства з 
охорони праці для 
стропальників; 
З.5. Інструкція 
підприємства з 
охорони праці на 
виготовлення 
одноразових 
вантажопідйомни
х стропів з 
катаної 
проволоки; 
З.6. Інструкція 
підприємства з 
охорони праці для 
осіб з I 
кваліфікаційною 
групою з 
електробезпеки; 
З.7. Інструкція 
(структурного 
підрозділу) 
підприємства з 
охорони праці для 
сортувальників-
здавальників 
металу; 
З.8. Технологічна 
карта з вантажно-

У.1. 
Користуватися 
нормативними 
документами з 
охорони праці при 
прийманні і 
здаванні зміни;  
У.2. Виконувати 
вимоги правил 
внутрішнього 
трудового 
розпорядку 
працівників; 
У.3. Застосовувати 
засоби 
індивідуального 
захисту; 
У.4. 
Налаштовувати 
ваги та визначати 
їх несправність; 
У.5. 
Користуватися 
ПК; 
У.6. Готувати 
засоби 
маркування 
металу;  
У.7. Очищати стіл 
(стелаж), касети 
від бруду; 
У.8. Прибрати 
засоби праці 
(гачки, відтяжки, 
засоби 
маркування та ін.) 
на місце їх 
зберігання; 
У.9. Прибрати 
територію від 
непотрібних 
матеріалів, 
обладнання, 
деталей, сміття, 
інструментів і 
пристосувань.
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Б. 
Технологічни
й процес 
сортування 
металопродук
ції

Б1 
Б2 
Б3 
Б4 
Б5 
Б6 
Б7 
Б8 
Б9 
Б10 
Б11 
Б12 
Б13

Металопродукція 
(пачки листового 
металу, гнутого 
профілю, рулони 
металу, труби та 
ін.) стіл, касети, 
вантажопідіймальн
ий кран, машина, 
мобільний 
підйомник; 
інструменти і 
пристрої (молотки, 
краскопульт, гачки, 
мікрометр, рулетка, 
лінійка, ваги, ПК, 
кантівки, 
абразивна техніка 
та ін.), 
господарський 
інвентар; 
маркувальні засоби 
(маркер, лак, 
маркувальна 
фарба, крейда та 
ін.); 
вантажозахоплюва
льні пристрої; 
засоби 
індивідуального та 
колективного 
захисту.

З.1. Сортамент та 
мари металу, 
профілів та ін. 
виробів; 
З.2. Правила 
сортування 
металу; 
З.3. Види 
поверхневих 
дефектів; 
З.4. Правила та 
методи 
маркування 
металу; 
З.5. 
Технологічний 
процес 
виробництва 
дільниці; 
З.6. Правила 
зважування та 
пристрій ваг; 
З.7. Знакова 
сигналізації та 
встановлений на 
підприємстві 
порядок обміну 
умовними 
сигналами з 
машиністом 
крану;  
З.8. Заходи 
безпеки при 
стропуванні, 
підійманні, 
переміщенні, 
опусканні і 
складуванні 
вантажів кранами;  
З.9. Технологічна 
інструкція, 
технічні умови, 
ДСТУ, виробничо-
технічна 
інструкцій; 
З.10. Інструкція з 
охорони праці 
«Загальні вимоги 
безпеки для всіх 

У.1. Приймати 
металопродукцію 
відповідно до 
супровідних 
документів;  
У.2.Сортувати та 
комплектувати 
металопродукцію 
за видами 
дефектів, 
розмірами, 
сортами, марками 
та ін.  відповідно 
до державних 
стандартів і ТУ; 
У.3. Визначати 
брак; 
У.4. Перевіряти 
розміри (довжину, 
ширину, товщину) 
металопрокату; 
У.5. Кантувати 
метал під час 
сортування 
ручним способом 
та за допомогою 
крану, машини, 
мобільного 
підйомника (при 
наявності 
свідоцтва за 
професією 
«Стропальник»); 
У.6. Відбирати 
зразки металу для 
розкрою проб та 
доставка їх у 
лабораторію для 
випробувань; 
У.7. Маркувати 
металопродукцію 
при здачі; 
У.8. Видаляти 
дефекти 
абразивними 
ручним та/або 
електроінструмент
ом; 
У.9. Робити 
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В. 
Дотримання 
правил з 
охорони праці 
та 
промислової 
безпеки

В1 
В2 
В3 
В4 
В5 
В6

Засоби 
індивідуального 
захисту; 
засоби 
колективного 
захисту; 
засоби 
пожежогасіння.

З.1. Політики та 
мети 
підприємства в 
галузі охорони 
праці; 
З.2. Вимоги 
безпеки, що 
пред’являються 
до сотрувальника-
здавальника 
металу (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); 
З.3. Вимоги щодо 
застосування, 
утримання та 
зберігання 
спецодягу, 
спецвзуття та 
інших засобів 
індивідуального 
захисту; 
З.4. Перелік та 
місце зберігання 
засобів 
пожежогасіння та 
аварійних 
інструментів; 
З.5. 
Пожежонебезпечн
і властивості 
матеріалів, 
сировини, 
напівпродуктів та 
готового 
продукту; 

У.1. Виконувати 
вимоги 
нормативних актів 
з охорони праці, 
правила 
поводження з 
машинами, 
механізмами, 
устаткуванням та 
іншими засобами 
виробництва; 
У.2. 
Використовувати 
засоби 
колективного та 
індивідуального 
захисту; 
У.3. Діяти в 
аварійних 
ситуаціях згідно 
«Плану ліквідації 
аварій»; 
У.4. Виконувати 
вимоги положень, 
інструкцій, 
стандартів за 
професією та 
видами робіт; 
У.5. Виконувати 
правила 
внутрішнього 
трудового 
розпорядку; 
У.6. Виконувати 
положення 
Колективного 
договору 
підприємства; 
У.7. Виконувати 
вимоги трудової 
дисципліни та 
регламенту 
виконання робіт; 
У.8. Проводити 
аналіз безпечного 
виконання робіт.
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Г. 
Надання 
першої 
домедичної 
допомоги 
потерпілим 
при нещасних 
випадках

Г1 
Г2 
Г3

Аптечка 
(загального 
призначення) для 
сортувальника-
здавальника 
металу

З.1. Правила та 
прийоми надання 
першої 
домедичної 
допомоги 
постраждалим від 
нещасних 
випадків, гострого 
захворювання, у 
випадку аварії; 
З.2. 
Місцезнаходженн
я засобів для 
надання 
долікарської 
допомоги; 
З.3. Порядок 
виклику 
«Швидкої 
допомоги», 
пожежної 
частини, номера 
телефонів служб 
екстреного 
реагування; 
З.4. Правила 
транспортування 
постраждалих при 
нещасних 
випадках; 
З.5. Склад та 
застосування 
лікарських 
препаратів.

У.1. Визначати 
характер 
ушкоджень та 
ступінь загрози 
життю та 
здоров’ю 
постраждалих від 
нещасних 
випадків; 
У.2. Надавати 
першу домедичну 
допомогу 
постраждалим від 
різних видів травм 
(ураження 
електричним 
струмом, 
поранення, вивих, 
перелом, 
кровотеча, опік та 
ін.); 
У.3. 
Транспортувати 
постраждалих до 
місця надання 
першої медичної 
допомоги.
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7. Дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту 

7.1. Розробники проекту професійного стандарту 
Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку 
професійних кваліфікацій Всеукраїнського об’єднання обласних організацій 
роботодавців підприємств металургійного комплексу «Федерація металургів 
України». 

Д. 
Дотримання 
норм і правил 
екологічної 
безпеки

Д1 
Д2 
Д3

Матеріали та 
інструменти для 
ліквідації наслідків 
розливу 
нафтопродуктів; 
тара для відходів.

З.1. Політики 
підприємства в 
галузі охорони 
навколишнього 
середовища; 
З.2. Цілі 
підприємства в 
галузі екології; 
З.3. Основи 
ощадливого 
підприємства, 
систему 5С, 
З.4. Положення 
Системи 
менеджменту 
навколишнього 
середовища 
(СМОС). 
З.5. Вимог 
законодавства в 
галузі охорони 
навколишнього 
середовища. 
З.6. Реєстр 
екологічних 
аспектів свого 
підрозділу; 
З.7. Інструкції з 
поводження з 
відходами; 
З.8. Наказ про 
моніторинг 
розливів 
нафтопродуктів; 
З.9. Закон України 
«Про відходи», 
«Про охорону 
земель».

У.1. Проводити 
збір відходів 
виробництва 
роздільно по 
видах; 
У.2. Ліквідувати 
наслідки розливів 
нафтопродуктів.
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7.2. Суб’єкт перевірки професійного стандарту 
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні. 

7.3. Дата затвердження професійного стандарту 

7.4. Дата внесення професійного стандарту до Реєстру професійних 
стандартів 

7.5. Рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту


