
 

Проєкт професійного стандарту «Слюсар 

з контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики (електромеханіка)» 
Пропозиції та зауваження 

Примітка про 

врахування/неврахування 

1.9. Умови допуску до роботи за професією 

 

Додати: 

- вислів «стать: чоловіча, жіноча»; 

 

Суб’єкт подання пропозицій та зауважень:  

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

Знято в процесі обговорення 

Повна або базова вища. та одержання 

професії безпосередньо на виробництві або 

професійна (професійно-технічна) освіта. 

- вираз «Повна або базова вища. та одержання професії 

безпосередньо на виробництві або професійна 

(професійно-технічна) освіта.» замінити на 

«Наявність документа, що підтверджує професійну 

кваліфікацію «Слюсар з контрольно-вимірювальних 

приладів та автоматики (електромеханіка)». 

 

Суб’єкт подання пропозицій та зауважень:  

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

Враховано 

1.8. Засоби індивідуального захисту 

Працівникам видаються безоплатно за 

встановленими галузевими нормами 

спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші 

засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), 

а також мийні та знешкоджувальні засоби.  

На час виконання  певних робіт, для яких  

не передбачені ЗІЗ згідно норм, видаються 

чергові ЗІЗ колективного (безособового) 

користування, що передаються однією 

зміною іншій. 

Доповнити після «…галузевими нормами…»: - «…та 

колективним договором…» 

 

Суб’єкт подання пропозицій та зауважень: 

Профспілка металургів та гірників України 

Враховано 

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) 

Щорічне спеціальне навчання з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

протипожежного захисту. 

Пропонуємо надати у наступній редакції:  

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці та 

пожежної безпеки.  

Враховано 



 

Суб’єкт подання пропозицій та зауважень: 

ArcelorMittal Kryvyi Rih 

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність 

 Пропонуємо додати:  

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України від 19.03.2021 року № 

569 «Про затвердження Мінімальних вимог щодо 

безпеки та здоров’я на роботі в металургійній 

промисловості», Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України: 07.05.2021 р. за № 606/36228  

 

Суб’єкт подання пропозицій та зауважень: 

ArcelorMittal Kryvyi Rih 

Враховано 

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

умовні позначення 

 у трудовій функції Г «Налагодження засобів 

вимірювальної техніки і автоматики» додати професійну 

компетентність такого змісту: 
 Здатність працювати з програмами управління 

автоматичними контролерами. 

 

Суб’єкт подання пропозицій та зауважень:  

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

Враховано в редакції: 

Здатність працювати з 

програмами управління 

автоматичними контролерами в 

якості користувача. 

6. Опис трудових функцій 

З.10. Правил охорони праці під час 

дроблення і сортування, збагачення 

корисних копалин і огрудкування руд і 

концентратів; 

З.11. Правил охорони праці при 

експлуатації електроустановок та 

електромереж на відкритих гірничих 

роботах; 

У трудовій функції А «Підготовка до роботи та 

закінчення виконання робіт» у стовбці «знання» пункти 

З.10, З.11, З.12, З.13 за змістом стосуються тільки 

гірничо-видобувної промисловості. Пропонуємо 

викласти їх зміст у загальному вигляді для можливості 

використання у інших галузях. 

 

Суб’єкт подання пропозицій та зауважень:  

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

Враховано в редакції: 

З.10. Правил охорони праці під 

час виконання робіт; 

З.11. Правил охорони праці при 

експлуатації електроустановок 

та електромереж; 

З.12. Правил безпеки під час 

виконання робіт. 



З.12. Правил охорони праці під час 

розробки корисних копалин відкритим 

способом; 

З.13. Правил безпеки у вугільних шахтах; 

 

 


