
Найменування 
проєкту 

професійного 
стандарту

Подані пропозиції та зауваження

Суб’єкт 
подання 

пропозицій та 
зауважень

Відомості щодо 
врахування 
пропозицій та 
зауважень

Контролер 
продукції 
збагачення

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

2.4. Спеціальне, спеціалізоване 
навчання контролера продукції 
збагачення 

правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання; 
правил виконання вантажно -
розвантажувальних робіт – данные 
правила не обязательны для 
контролёров у нас в службе.

ПрАТ 
«Полтавський 

ГЗК»

На інших 
підприємствах 

галузі 
контролерам 
продукції 
збагачення 
потрібні ці 
навчання.

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

Видалити компетенцію Д3 
«Здатність транспортувати 
постраждалих до місця надання 
першої медичної допомоги»

ПрАТ 
«Полтавський 

ГЗК»

У зв’язку з тим, 
що підприємства 
з підвищеною 
небезпекою, у 
працівник 
повинні бути 
знання та 
навички для 
надання першої 
домедичної 

допомоги, та при 
необхідності 
уміти 

транспортувати 
постраждалих до 
місця надання 
першої 

домедичної 
допомоги. 



6. Опис трудових функцій 
Видалити в трудовій функції Б. 

«Проведення відбору і обробки проб 
на всіх стадіях технологічного 
процесу» уміння - Використовувати 
слюсарний інструмент

ПрАТ 
«Полтавський 

ГЗК»

На інших 
підприємствах 

галузі 
контролерам 
продукції 
збагачення 
потрібні ці 
навички.

6. Опис трудових функцій 

Видалити в трудовій функції Д, 
знання та уміння: 
З.4. Правила транспортування 
постраждалих при нещасних 
випадках 
У.3. Транспортувати постраждалих 
до місця надання першої медичної 
допомоги - спорные вопросы 
должны ли они это знать и делать??? 
Проконсультируйтесь у медиков.

ПрАТ 
«Полтавський 

ГЗК»

У зв’язку з тим, 
що підприємства 
з підвищеною 
небезпекою, у 
працівник 
повинні бути 
знання та 
навички для 
надання першої 
домедичної 

допомоги, та при 
необхідності 
уміти 

транспортувати 
постраждалих до 
місця надання 
першої 

домедичної 
допомоги.

6. Опис трудових функцій 

Трудова функція Д  
З.5. Склад та застосування 
лікарських препаратів – всех 
препаратов, а нужно им???

ПрАТ 
«Полтавський 

ГЗК»

Змінено, на 
«Склад та 
застосування 
лікарських 

препаратів, що 
знаходяться в 
аптечці»


