
 

Найменування 
проєкту 

професійного 
стандарту 

Подані пропозиції та 
зауваження 

Суб’єкт подання 
пропозицій та 

зауважень 

Відомості щодо 
врахування пропозицій 

та зауважень 

Сталевар 
конвертера 

Змінити по всьому 
тексту проекту 
професійного стандарту 
слово «конвертера» на 
«конвертора» 

ЦР ПМГУ 

Враховано 
Виправлено в тексті в 

описі трудових функцій, 
компетентностей, знань і 

умінь. 
Правки не внесені в 
назву професійної 

кваліфікації (згідно з 
Національним 

класифікатором України 
ДК 003:2010 

„Класифікатор професій”  
(із змінами, 

 затвердженими наказом 
Міністерства 

економічного розвитку і 
торгівлі України  від 18 

серпня 2020 року N 1574) 
–  Сталевар конвертера) 

1.5. Професійна 
кваліфікація 
пункт 1.5. «Професійна 
кваліфікація» привести у 
відповідність до вимог 
передбачених у 
«Довіднику 
кваліфікаційних 
характеристик професій 
працівників»(Випуск 40) 
«Чорна металургія» та 
передбачити для даної 
професії розряди 4, 
5,6,7,8 

ЦР ПМГУ 
Знято в процесі 

обговорення 

1.7. Умови праці 
у абзаці другому пункту 
1.7. «Умови праці» після 
слів «надання 
відпусток» вставити 
«та» 

ЦР ПМГУ Враховано 

1.7. Умови праці 
Вставити у третьому 
абзаці пункту 1.7. після 
слів «до чинного 
законодавства» слова: 
«та колективного 
договору» 

ЦР ПМГУ Враховано 

1.9. Умови допуску до ЦР ПМГУ Знято в процесі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va327609-10#n5


роботи за професією 
пункт 1.9 в частині 
кваліфікаційних вимог 
привести у відповідність 
до умов передбачених 
«Довідником 
кваліфікаційних 
характеристик професій 
працівників»(випуск 40) 
«Чорна металургія» 

обговорення 

1.9. Умови допуску до 
роботи за професією 
виключити із п.1.9. 
«Умови допуску до 
роботи за професією» 
жіночу стать у зв’язку з 
тим, що робота за 
професією «Сталевар 
конвертора» пов’язана з 
роботою у шкідливих та 
важких умовах праці 

ЦР ПМГУ Враховано 

1.9. Умови допуску до 
роботи за професією 
Предлагаем исключить 
«Стать: жіноча».  
 

ПАТ 
«АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 
Враховано 

2. Навчання та 
професійний розвиток 
В розділі 2.2. 
Підвищення 
кваліфікації без 
присвоєнням нового 
рівня освіти (назва 
кваліфікації) – 
доповнити пунктами:   
2.2а. Підвищення 
кваліфікації на 
професію „Сталевар 
конвертера” з 
присвоєнням нового 
рівня освіти (назва 
кваліфікації).  
Підвищення кваліфікації 
робітників, які мають 
стаж роботи не менше 1 
року за професією 
„Підручний сталевара 
конверторного 
виробництва 
(конвертера)” 
професійну кваліфікацію 
„Підручний сталевара 
конверторного 
виробництва 

ПАТ 
«АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 

Враховано частково 
2.2а. Враховуючи 
затверджений ПС 

«Підручний сталевара 
конверторного 

виробництва 
(конвертера)»,  

Зауваження описано в 
п.2.1. 

2.2б. Враховано 



(конвертера) 6 розряду.   
2.2б Підвищення 
кваліфікації на 
професію „Сталевар 
конвертера” без 
присвоєнням нового 
рівня освіти (назва 
кваліфікації).  
Підвищення кваліфікації 
згідно з вимогами 
законодавства та 
потребами на 
виробництві не рідше 
одного разу на п’ять 
років з професії 
«Сталевар конвертера».  
 
2. Навчання та 
професійний розвиток 
п. 2.3. Спеціальне, 
спеціалізоване 
навчання сталевара 
конвертера:  
Что относится к 
обучению «безопасности 
жизнедеятельности» на 
основании каких 
нормативных 
документов его 
необходимо проводить. 
Аналогично прошу 
уточнить по «роботам з 
виробництва сталі, 
обслуговування 
устаткування з її 
виробництва». 

ПАТ 
«АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 

Враховано 
Замінено на: 

Спеціальне навчання і 
перевірка знань 

нормативно-правових 
актів з охорони праці. 

3. Нормативно-правова 
база, що регулює 
відповідну професійну 
діяльність 
Предлагаем добавить 
(во вложении) п.3 
«Нормативно-правова 
база, що регулює 
відповідну професійну 
діяльність»:  
1. Правила ОТ в МП  
2. Правила ОТ в 
сталеплавильном 
производстве  
3. Правила ОТ при 
ремонте оборудования 
предприятий черной 
металлургии  

ПАТ 
«АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 
Враховано 



4. Правила 
безопасности при 
производстве и 
потреблении продуктов 
разделения воздуха  
 
6. Опис трудових 
функцій 
Прошу уточнить по п.6. 
Опис трудових 
функцій:  
В.З.7. Правила монтажу 
й безпечної експлуатації 
вантажопідіймальних 
кранів. – таких правил 
нет, может «Про 
затвердження Правил 
охорони праці під час 
експлуатації 
вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного 
обладнання» (во 
вложении)  
 

ПАТ 
«АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 
Враховано 

6. Опис трудових 
функцій 
із пункту 6 «Опис 
трудових функцій» 
підрозділу «Уміння та 
навички» виключити з 
В.У.36, В.У.48 
«машиністом 
дистрибутера» у зв’язку 
з тим, що сталевар 
конвертора керує 
бригадою підручних 
сталевара конвертора 
(передбачено 
«Довідником 
кваліфікаційних 
характеристик професій 
працівників» (Випуск 
40) «Чорна металургія») 

ЦР ПМГУ Враховано 

6. Опис трудових 
функцій 
виключити з В.У.53, 57, 
58, 59, 68, «відбір проб 
металу і шлаку» у 
зв’язку з тим, що ці 
функції повинен 
виконувати працівник за 
професією «Підручний 
сталевара конвертора 

ЦР ПМГУ Враховано 



 

(другий)» згідно до 
«Довідника 
кваліфікаційних 
характеристик професій 
працівників» (Випуск 
40) «Чорна металургія» 
6. Опис трудових 
функцій 
змінити 
«дистриб’ютора» на 
«дистрибутора» 

ЦР ПМГУ Враховано 


