Найменуванн
я 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.
1.1. Основна мета професійної
діяльності
Додати
відновлення вогнетривкої
кладки та регулювання
опалювальної системи коксових
печей
1.8. Засоби індивідуального
захисту
Додати
Каска захисна вогнестійка.
Пояс запобіжний лямочний.

Суб’єкт
подання
пропозицій та
зауважень

Відомості щодо
врахування
пропозицій та
зауважень

Громадська
організація
«Інститут
професійних
кваліфікацій»

Враховано

ПАТ
«АрселорМітта
л Кривий Ріг»

Враховано

ПАТ
«АрселорМітта
л Кривий Ріг»

Знято в процесі
обговорення.
1.8. Засоби
індивідуального
захисту
Працівникам
видаються
безоплатно за
встановленими
галузевими
нормами
спеціальний
одяг, спеціальне
взуття та інші
засоби
індивідуального
захисту, а також
мийні та
знешкоджувальн
і засоби.
На час виконання
певних робіт, для
яких не
передбачені ЗІЗ
згідно норм,
видаються
чергові ЗІЗ
колективного

Вогнетривник

1.9. Умови допуску до роботи
за професією
Редагувати:
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 та
дублювання протягом не
менше шести змін.

2.4. Спеціальне, спеціалізоване
навчання вогнетривника
Додати
правила безпеки в газовому
господарстві коксохімічних
підприємств

ПАТ
«АрселорМітта
л Кривий Ріг»

ПАТ
«АрселорМітта
л Кривий Ріг»

(безособового)
користування,
що передаються
однією зміною
іншій.
Не враховано.
Згідно з Типовим
положенням про
порядок
проведення
навчання і
перевірки знань
з питань охорони
праці та Переліку
робіт з
підвищеною
небезпекою,
п.7.1.
«Новоприйняті
на підприємство
працівники після
первинного
інструктажу на
робочому місці
до початку
самостійної
роботи повинні
під керівництвом
досвідчених,
кваліфікованих
працівників
пройти
стажування
протягом не
менше 2-15 змін
або дублювання
протягом не
менше шести
змін»

Враховано

▪
▪

5. Перелік трудових функцій
(професійних
компетентностей за трудовою
дією або групою трудових дій,
що входять до них), умовні
позначення
Додати:
Г. Організація робіт з
футерування теплових агрегатів,
та робіт з регулювання
опалювальної системи
коксових печей
Г.7. Здатність виконувати
роботи з регулювання
опалювальної системи коксових
печей.
6. Опис трудових функцій
Додати
З.8. Способи розбирання кладки
під час гарячих ремонтів
металургійних та коксових
печей;
Г. Організація робіт з
футерування теплових агрегатів
та робіт з регулювання
опалювальної системи
коксових печей
інструменти та пристрої для
робіт по регулюванню
опалювальної системи
кокосових печей
У.5. Виконувати роботи по
заміні пальників, нижніх
регістрів, продувку корнюрів.
3.7. Конструкцію коксових печей
та опалювальної системи.
З.17. Правила ізоляції кладки
азбестовим (базальтовим)
картоном, матами із
керамволокна, шнуром і
порошкоподібними
матеріалами;
1.9. Умови допуску до роботи
за професією
за умовами допуску
пропонується застосовувати
працю жінок, що буде прямим
порушенням законодавства про
працю.

ПАТ
«АрселорМітта
л Кривий Ріг»

Враховано

ПАТ
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л Кривий Ріг»

Враховано

ЦК ПМГУ

Враховано

