
 

Проєкт професійного стандарту 

«Свердлувальник» 
Пропозиції та зауваження 

Примітка про 

врахування/неврахування 

1.7. Умови праці 

 

Додати: Шкідливі та небезпечні умови праці 

визначаються при проведенні атестації робочого місця 

за умовами праці 

 

Автор: ArcelorMittal Kryvyi Rih 

Враховано 

П.2 Навчання та професійний розвиток 

2.3. Підвищення кваліфікації без 

присвоєння нового рівня освіти (назва 

кваліфікації) 

 

Виправити: 

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового 

рівня освіти (назва кваліфікації) 

 

Автор: ПрАТ «АЗОТ» 

Враховано 

П.2 Навчання та професійний розвиток 

2.4. Підвищення кваліфікації з 

присвоєнням нового рівня освіти (назва 

кваліфікації) 

 

Виправити: 

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового 

рівня освіти (назва кваліфікації) 

 

Автор: ПрАТ «АЗОТ» 

Враховано 

П.5 Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що 

входять до них), умовні позначення 

Трудова функція  Б (Підготовка робочого 

простору до виконання робіт), професійна 

компетентність Б6 (Здатність здійснювати 

заточування різального інструменту та 

контролювати якість заточування)  

Перенести: 

Професійну компетентність Б6 (Здатність здійснювати 

заточування різального інструменту та контролювати 

якість заточування) перенести до трудової  функції Г 

(Виконання свердлувальних робіт 8-11 квалітетів 

точності, свердлити отвори за 12 - 14-м квалітетами ) в 

складних, великогабаритних відповідальних деталях) 

 

Знято в процесі 

обговорення 
 



Автор: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 

Трудова функція  Б (Підготовка робочого 

простору до виконання робіт), професійна 

компетентність Б4 (Здатність виконувати 

налагодження верстата на необхідний вид 

режиму роботи ) 

Виправити: 

Трудову функцію  Б4 (Здатність виконувати 

налагодження верстата на необхідний вид режиму 

роботи ) перефразувати на «Здатність виконувати 

налагодження верстата на необхідний вид режиму 

роботи під керівництвом свердлувальника більш 

високої кваліфікації», або вилучити цей пункт 

 

Автор: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 

Враховано 

 

6. Опис трудових функцій 

Уміння та навички  

Б.У.5. Виконувати налагодження верстата на 

необхідний вид обробки з визначенням 

режимів роботи 

Виправити: 

Уміння та навички  
Б.У.5. Виконувати налагодження верстата на 

необхідний вид обробки з визначенням режимів роботи 

- перефразувати на «виконувати налагодження 

верстата на необхідний вид режиму роботи під 

керівництвом свердлувальника більш високої 

кваліфікації» 

 

Автор: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 

Враховано 

 

 


