Найменування
проєкту
професійного
стандарту

Подані пропозиції та зауваження

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.

Суб’єкт
подання
пропозицій та
зауважень

Відомості щодо
врахування
пропозицій та
зауважень

Громадська
організація
«Інститут
професійних
кваліфікацій»

Враховано

ЦК ПМГУ

Знято в процесі
обговорення

1.1. Основна мета професійної
діяльності
Забезпечити заданий технологічний
режим роботи доменної печі,
газоочистки и воздухонагревателей.
Професійна діяльність є типовою за
складністю операцій що
виконуються, поділ на кваліфікаційні
розряди не здійснюється.
В зависимости от объема печи есть
разрядность до 2000 м3 и более 2000
м3, 5, 7 и 8 разряд соответственно.
Профессиональная деятельность не
может быть типовой для профессии
газовщик доменной печи, так как к
примеру 8 разряд и 5 разряд – это
люди с разной квалификацией и
зоной ответственности (если
газовщик 8 разряда может выполнять
работу 5 разряда, то наоборот никак;
это соответствующее обучение +
стаж работы + квалификация).
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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
газівник
доменної печі.
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Враховано, в
пункті 2.4.
Спеціальне,
спеціалізоване
навчання
газівника
доменної печі

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

Газівник
доменної печі

Робота пов’язана зі шкідливими та
важкими умовами праці. В условиях
запыленности, повышенных
температур, инфракрасного
излучения, повышенного уровня
шума, перепадов температур,
сквозняков, работы в стесненных
условиях, работы в газозащитной
аппаратуре, физических нагрузокпереносимый груз превышает
допустимый для женщин, женский
труд не применим

1.9. Умови допуску до роботи за
професією
Повна загальна середня освіта та
одержання професії безпосередньо
на виробництві або професійна
(професійно-технічна) освіта.
О бу ч е н и е п о с п е ц и а л ь н о с т и
«Металлургия чёрных металлов
(металлургия чугуна)». Бакалавр или
специалист.
1.9. Умови допуску до роботи за
професією
Наличие удостоверения на право
р а б о т ат ь в г а з о и з о л и р у ю щ е м
аппарате.

2.1. Первинна професійна підготовка
газівника доменної печі
Первина професійна підготовка,
професійно-технічне навчання за
професією „Газівник доменної печі”
– наявність повної або базової
загально-середньої освіти. Без вимог
до стажу роботи.
Исправить на "наявність повної або
базової вищої освіти"
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Враховано, в
пункті 2.2.
Перепідготовка
газівника
доменної печі

