
Найменування 
проєкту 

професійного 
стандарту

Подані пропозиції та 
зауваження

Суб’єкт подання 
пропозицій та 
зауважень

Відомості щодо 
врахування пропозицій 

та зауважень

Не може мати статусу 
«проект», оскільки має у 
своїй назві слова 
«Професійний стандарт» та 
відповідні позначки 
(штампи) про його 
затвердження Галузевою 
радою. 

Не відповідає вимогам до 
структури професійного 
стандарту.

Громадська 
організація 
«Інститут 
професійних 
кваліфікацій»

Враховано

1.8. Засоби індивідуального 
захисту  

Комментарий: добавить 
резиновые сапоги.  

Для выполнения работ 
кроме резинового костюма 
водопроводчику 
необходимы резиновые 
сапоги. 

ПАТ 
«АрселорМіттал 
Кривий Ріг»

Враховано 

1.9. Умови допуску до 
роботи за професією 
Стать: жіноча та чоловіча. 

Комментарий: женщин 
исключить. 
Женщинам запрещенно 
выполнять работы во 
второй и первой группе 
газоопасности

ПАТ 
«АрселорМіттал 
Кривий Ріг» 

ЦК ПМГУ

Згідно Наказу №1254, 
від 13.10.2017 

Міністерства охорони 
здоров’я України «Про 
визнання таким, що 
втратив чинність, 
наказу Міністерства 
охорони здоров'я 

України від 29 грудня 
1993 року № 256» 
жінки можуть 
працювати за 
професією 

Водопровідник 
доменної печі



Водопровідник 
доменної печі

2.4. Спеціальне, 
спеціалізоване навчання 
водопровідника доменної 
печі  

Водопроводчик является 
основной 
профессией(технологом) на 
комплексе доменной печи и 
когда у работника есть 
образование (доменщик) 
это намного облегчает 
обучаемость работника.

ПАТ 
«АрселорМіттал 
Кривий Ріг»

Не враховано. 
В професійному 
стандарті ми не 

описуємо вимоги до 
спеціальності с якою 

приходять 
працевлаштовуватись 

спеціалісти на 
підприємства.

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

Комментарий: добавить 
обучение на выполнение 
работ в газоопасных 
местах. 
Все работы водопроводчика 
на комплексе доменной 
печи выполняются в 
газоопасных местах. 

ПАТ 
«АрселорМіттал 
Кривий Ріг»

Враховано.

Пункт 3. Нормативно-
правова база, що регулює 
відповідну професійну 
діяльність 

Видалити - НПАОП 
0.00-1.81-18 Правила 
охорони праці під час 
експлуатації устаткування, 
що працює під тиском

ЦК ПМГУ

Згідно Наказу №333 
від 05.03.2018 

Міністерства соціальної 
політики України «Про 
затвердження Правил 
охорони праці під час 

експлуатації 
обладнання, що працює 
під тиском», ці правила 

діючі.



3. Нормативно-правова 
база, що регулює відповідну 
професійну діяльність 

Змінити на: 
- Стандарт підприємства, 
що регламентує порядок 
застосування бірочної 
системи на підприємстві.  
- Стандарт(-и) 
підприємства, що 
регламентує(-ють) 
функціонування системи 
управління охороною праці 
на підприємстві. 
- Інструкції з пожежної 
безпеки 
- Керівництво по системі 
управління охороною праці 
та промислової безпеки на 
підприємстві ISO 45001

ЦК ПМГУ Враховано

4. Загальні компетентності 

Змінити на: 
- Вміти користуватися 
контрольно-
вимірювальними 
приладами, системами 
сигналізації і блокування. 
- Знати основи бережливого 
підприємства ощадливого 
виробництва.  
- Знати правила охорони 
праці та галузевої 
промислової безпеки. 
- Знати план локалізації та 
ліквідації наслідків аварій.  
План локалізації та 
ліквідації аварійних 
ситуацій та аварій.

ЦК ПМГУ Враховано

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

Змінити формулювання

ЦК ПМГУ Враховано



1.8. Засоби індивідуального 
захисту 

Додати: 
Сапоги резиновые до колен 
Сапоги резиновые выше 
колен 
Газоанализатор четырех-
канальный

ЦК ПМГУ Враховано


