
Найменування 
проєкту 

професійного 
стандарту

Подані пропозиції та зауваження
Суб’єкт подання 
пропозицій та 
зауважень

Відомості щодо 
врахування 
пропозицій та 
зауважень

Люковий 
(коксохімічне 

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

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

Видалити: Регламент контролю 
технологічних параметрів роботи 
доменної печі

ЦК ПМГУ Враховано

3 . Правила , що регулюють 
відповідну професійну діяльності 
затверджені в установленому 
порядку: 

Внести изменение: Регламент 
к о н т р о л ю т е х н о л о г і ч н и х 
параметрів роботи доменної печі. 
Т.к. это технологический персонал 
коксовой печи изложить в такой 
редакции : Регламент контролю 
технологічних параметрів роботи 
коксової печі

ПАТ 
«АрселорМіттал 
Кривий Ріг»

Враховано

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

Додати:  
в компетенцію А5 –  пароінжекції; 
в компетенцію Б5 – витіку пару з 
пароінжекції  
в компетенцію Д6 –  та 
пороінжекції 

ЦК ПМГУ Враховано



Люковий 
(коксохімічне 
виробництво)

6. Опис трудових функцій 

Додати: 
В трудову функцію Г – та 
пароінжекції

ЦК ПМГУ Враховано

1.1. Основна мета професійної 
діяльності 
Професійна діяльність є типовою 
за складністю операцій що 
виконуються, поділ на 
кваліфікаційні розряди не 
здійснюється. 

В зависимости от объема коксовой 
батареи есть разрядность . 
Профессиональная деятельность 
не может быть типовой, т.к. 
низший и высший разряды - это 
люди с разной квалификацией и 
зоной ответственности.

ЦК ПМГУ Знято в процесі 
обговорення

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

В условиях запыленности, 
повышенных температур, 
инфракрасного излучения, 
повышенного уровня шума, 
перепадов температур, сквозняков, 
физических нагрузок женский труд 
не применим

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 
люковий 

(коксохімічного 
виробництва)


