Найменування
проєкту
професійного
стандарту

Подані пропозиції та
зауваження
1.6. Місце професії (посади,
професійної назви роботи) в
організаційно-виробничій
структурі
підприємства
(установи, організації):
Додати:
Працює під керівництвом
майстра, старшого майстра
дільниці, сталевара, а
оперативно підпорядковується
сталевару конвертера.
1.8. Засоби індивідуального
захисту
Видалити:
Рукавиці комбіновані.
Рукавиці гумові.
Рукавиці господарські.

Суб’єкт
подання
пропозицій та
зауважень

Відомості щодо
врахування
пропозицій та
зауважень

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
(безособового)
користування,
що передаються
однією зміною
іншій.

Підручний
сталевара
конверторног
о виробництва
(конвертера)

1.9. Умови допуску до роботи
за професією
Предлагаем исключить «Стать:
жіноча». Согласно ст. 10. «Закона
Украины об охране труда».
Подручный сталевара
является технологическим
персоналом и не может
выполнять работы указанные
ниже:
У.5 Забезпечувати відключення
устаткування від мереж та
комунікацій при зупинці на
холодний ремонт;
У.6. Брати участь в організації та
плануванні планово-запобіжних
і поточних ремонтів;
У.8. Володіти методами
планово-запобіжних і поточних
ремонтів (заміна й відновлення
деталей, елементів, механізмів).
6. Опис трудових функцій
А.
Брати участь у перевірці стану
футерування конвертера,
устаткування й механізмів,
що забезпечують роботу
конвертера Видалити:
У.16. Проводити очищення
кисневих фурм від
охолодей та шлаку;
6. Опис трудових функцій
Б.
Встановлювати і обробляти
льотку під керівництвом
сталевара конвертера
Видалити:
У.2. Розкривати льотку за
допомогою бурильної
машини й очищати
льотковий отвір;
У.3. Виконувати роботи з
очищення льотки від
затверділої вогнетривкої
маси, пробивати металеву
кірку на внутрішній
поверхні льотки за
допомогою кисневої
труби;
У.4. Обробляти льотку згідно
з інструкцією проведення
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Враховано

ПАТ
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вогнетривких робіт і
ремонту конвертера;
6. Опис трудових функцій
Г.
Брати участь у безаварійному і
безпечному ремонті
устаткування у рамках
професійної компетенції
Видалити:
У.4. Брати безпосередню
участь у ремонтних
роботах з устаткування
конвертера;
У.5. Забезпечувати
відключення
устаткування від мереж та
комунікацій при зупинці
на холодний ремонт;
У.6. Брати участь в
організації та плануванні
планово-запобіжних і
поточних ремонтів;
У.8. Володіти методами
планово-запобіжних і
поточних ремонтів
(заміна й відновлення
деталей, елементів,
механізмів);
У.9. Якісно виконувати
ремонт з метою зниження
простоїв устаткування і
механізмів;
У.10. Вибивати та закладати
фурми, замінювати їх днища;
2. Навчання та професійний
розвиток
У проектах професійних
стандартів за професіями
«Підручний сталевара
конверторного
виробництва
(конвертера)»…відсутня
професійна кваліфікація
(не передбачено розподіл
за розрядами) що може
привести до неякісного
виконання роботи
працівниками та
травматизму на
виробництві.

ПАТ
«АрселорМітта
л Кривий Ріг»

Враховано

ЦК ПМГУ

Знято у процесі
обговорення.
Пропонується
первинну
професійну
підготовку та
перепідготовку
здійснювати з
присвоєнням
професійної
кваліфікації
„Підручний
сталевара
конверторного
виробництва
(конвертера)”
(другий) 2-6
розряду,
підвищення

кваліфікації без
присвоєння
нового рівня
освіти
здійснювати з
присвоєнням
професійної
кваліфікації
„Підручний
сталевара
конверторного
виробництва
(конвертера)”
(перший) 3-7
розряду.

