
 

Найменування 
проєкту 

професійного 
стандарту 

Подані пропозиції та 
зауваження 

Суб’єкт подання 
пропозицій та 

зауважень 

Відомості щодо 
врахування 

пропозицій та 
зауважень 

Машиніст 
розливної 

машини 
(чорна 

металургія) 

1.6. Місце професії (посади, 
професійної назви роботи) 
в організаційно-
виробничій структурі 
підприємства (установи, 
організації): 
Додати 
- «відбір проб металу для 
аналізу» та «виявлення та 
усування несправності в 
роботі розливної машини» 

ПАТ 
«АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 
Враховано 

1.5. Професійна 
кваліфікація 
Привести у відповідність до 
вимог Єдиного 
кваліфікаційного довідника 
професій в частині поділу на 
розряди та виключити 
монорозряд, а також на АТ 
Нікопольський завод 
феросплавів» професійна 
діяльність за складністю 
операцій поділяються на 4 
та 5 розряди 

ЦР ПМГУ Враховано 

1.7. Умови праці 
Доповнити третій абзац 
пункту 1.7. після слів «до 
чинного законодавства» - 
«колективного договору» 

ЦР ПМГУ Враховано 

1.7. Умови праці 
Додати 
та згідно результатів 
атестації робочих місць 

ЦР ПМГУ Враховано 

1.8. Засоби 
індивідуального захисту 
Додати 
Норми ЗІЗ: 
рукавички діелектричні; 
рукавички нітрилові; 
рукавички технічні; 
рукавиці комбіновані; 
беруші багаторазові; 
респіратор FFP2 без клапану; 
окуляри закриті 3П1-У; 
окуляри відкриті козир.ОК1-
П; 
окуляри відкриті 

ПАТ 
«АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 

Знято у процесі 
обговорення 



покращеної якості; 
костюм вогнестійкий 
посилений; 
костюм суконний; 
білизна натільна бавовняна; 
білизна напівшерстяна; 
черевики з посиленим 
носком; 
каска термостійка; 
мило бане. 
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 
«Машиніста розливної 
машини (Чорна металургія)» 
пов’язана з роботою у 
шкідливих та важких умовах 
праці 

ЦР ПМГУ, 
ПАТ 

«АрселорМіттал 
Кривий Ріг» 

Враховано 

1.9. Умови допуску до 
роботи за професією 
Додати 
Наявність висновку 
психофізіологічної 
експертизи 

ПАТ 
«АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 

Знято у процесі 
обговорення 

3. Нормативно-правова 
база, що регулює 
відповідну професійну 
діяльність 
Додати 
Закон України «Про 
професійні спілки, їх права 
та гарантії їх діяльності» 

ЦР ПМГУ Враховано 

5. Перелік трудових 
функцій (професійних 
компетентностей за 
трудовою дією або групою 
трудових дій, що входять 
до них), умовні позначення 
Замінити  чавуну (металу) 
Б.2  Здатність проводити 

підготовку до прийому 

чушкового чавуну (металу) 

(холодна сторона) 

Б.5.  Здатність проводити 

розподіл та контроль 

наповнення мульд рідким 

чавуном (металом) 

Б.7.  Здатність проводити 

контроль якості розливання 

чавуну (металу) 

ЦР ПМГУ Враховано 

5. Перелік трудових ЦР ПМГУ Знято у процесі 



 

функцій (професійних 
компетентностей за 
трудовою дією або групою 
трудових дій, що входять 
до них), умовні позначення 
Виключити 
Д.3.  Здатність транспортувати 

потерпілих до місця надання 

першої медичної допомоги 

обговорення 

6. Опис трудових функцій 

Додати 

Д.1.1. Правила та прийоми 

надання домедичної допомоги 

потерпілим від нещасних 

випадків, гострого 

захворювання, у випадку 

аварії. (керуючись при цьому 

ст.6 Закону України «Про 

охорону праці» 

 

ЦР ПМГУ 
Знято у процесі 

обговорення 


