
 

Проєкт професійного стандарту 

«Шліфувальник» 
Пропозиції та зауваження 

Примітка про 

врахування/неврахування 

Проєкт професійного стандарту «Шліфувальник» 

Проєкт професійного стандарту 

«Шліфувальник» 

Пропозиція: 

Треба розглянути «Верстатник широкого профілю». 

Дуже вузька професія. 

 

Автор: ДТЕК 

Знято в процесі 

обговорення 

 

1.1. Основна мета професійної діяльності 

Виконання обробки та виготовлення деталей 

машин на шліфувальних верстатах. 

Додати: 

Виконання обробки та виготовлення деталей машин, 

виробів, устаткування на шліфувальних верстатах. 

 

Автор: ДТЕК 

Враховано 

1.5. Професійна кваліфікація 
Шліфувальник 2 розряду – трудові функції А, 

Б, В, Ж, З, І.  

Шліфувальник 3 розряду – трудові функції А, 

Б, В, Г, Ж, З, І. 

Шліфувальник 4 розряду – трудові функції А, 

Б, В, Г, Д, Ж, З, І. 

Шліфувальник 5 розряду – трудові функції А, 

Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, І. 

Шліфувальник 6 розряду – трудові функції А, 

Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І. 

Пропозиція: 

Буде така довга назва професійної кваліфікації? 

Пропоную винести окремо «Розподіл трудових 

функцій за рінями професійних кваліфікацій» 

 

Автор: ДТЕК 

Знято в процесі 

обговорення 

 

Шліфувальник 2 розряду – трудові функції А, 

Б, В, Ж, З, І.  

Шліфувальник 3 розряду – трудові функції А, 

Б, В, Г, Ж, З, І. 

Пропозиція: 

Є доцільність? Може об'єднати з 3 розрядом? 

 

Автор: ДТЕК 

Знято в процесі 

обговорення 

 



Шліфувальник 4 розряду – трудові функції А, 

Б, В, Г, Д, Ж, З, І. 

Шліфувальник 5 розряду – трудові функції А, 

Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, І. 

Шліфувальник 6 розряду – трудові функції 

А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І. 

Пропозиція: 

Розглянути можливість об’єднати 4-6 розряди. Трудові 

функцій ні чим не відрізняються.  

 

Автор: ДТЕК 

Знято в процесі 

обговорення 

 

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства 

(установи, організації): 

 Може ставити завдання шліфувальнику 

нижчого розряду. 

 

Видалити речення. 

Шліфувальник 3 розряду може ставити шліфувальнику 

2 розряду? Якщо він Наставник, то може ставити 

завдання і то під питанням.  

 

Автор: ДТЕК 

Враховано 

1.7. Умови праці 

 

Додати:  

Шкідливі та небезпечні умови праці визначаються при 

проведенні атестації робочого місця за умовами праці 

 

Автор: ArcelorMittal Kryvyi Rih 

Враховано 

Робота в умовах впливу шкідливих та 

небезпечних виробничих чинників та така, 

що пов’язана з обслуговуванням, 

управлінням, застосуванням технічних 

засобів праці. 

Детально написати.  

Нічого не зрозуміти 

 

Автор: ДТЕК 

 

Знято в процесі 

обговорення 

 

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК 
Диплом  або свідоцтво про присвоєння 

(підвищення) робітничої кваліфікації за 

професією „Шліфувальник” з додатками до 

диплома  або свідоцтва про присвоєння 

(підвищення) робітничої кваліфікації за 

професією „Шліфувальник”, або сертифікат, 

Виправити: 

Диплом  або свідоцтво про присвоєння (підвищення) 

професійної кваліфікації за професією 

„Шліфувальник” з додатками до диплома  або 

свідоцтва про присвоєння (підвищення) професійної 

кваліфікації за професією „Шліфувальник”, або 

Знято в процесі 

обговорення 

 



або інші документи, що підтверджують 

професійну кваліфікацію 

сертифікат, або інші документи, що підтверджують 

професійну кваліфікацію. 

 

Автор: ДТЕК 

П.2 Навчання та професійний розвиток 

Професійне навчання працівників 

здійснюється у закладах освіти, начальних 

центрах або в структурних підрозділах 

підприємства за різними формами 

навчання за такими видами: підготовка, 

перепідготовка, підвищення кваліфікації, 

професійне (професійно-технічне) 

навчання, спеціальне навчання. 

Виправити: 

Професійне навчання працівників здійснюється у 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти, 

начальних центрах або в структурних підрозділах 

підприємства за такими видами: підготовка, 

перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне 

навчання. 

 

Автор: ДТЕК 

Враховано 

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації) 
Первина професійна підготовка, професійно-

технічне навчання  за професією 

„Шліфувальник” 2 розряду – повна або 

базова загальна середня освіта та професійна 

підготовка на виробництві. 

Виправити: 

Якщо є професійна підготовка на виробництві, то це не 

первинна підготовка. 
 

Автор: ДТЕК 

Враховано 

Первина професійна підготовка, професійно-

технічне навчання  за професією 

„Шліфувальник” 2 розряду 

Виправити: 

Де професійна кваліфікація? П 1.5 

 

Автор: ДТЕК 

Знято в процесі 

обговорення 

 

Первина професійна підготовка, професійно-

технічне навчання  за професією 

„Шліфувальник” 2 розряду 

Хто захоче навчатися на «Шліфувальник» 2 розряду, 

якщо є можливість одразу на «Шліфувальник» 4 

розряду? 

 

Автор: ДТЕК 

Знято в процесі 

обговорення 

 

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації) 
Перепідготовка з інших професій за 

професією „Шліфувальник” 2 розряду з 

отриманням професійної кваліфікації 

Пропозиція: 

Одразу можна на 4 розряд! 

 

Знято в процесі 

обговорення 



„Шліфувальник” 2 розряду - професійне 

навчання на виробництві, професійна 

(професійно-технічна) освіта. 

Автор: ДТЕК  

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 

Підвищення кваліфікації з присвоєнням 

професійної кваліфікації „Шліфувальник” 3 

розряду. Стаж роботи за професією 

„Шліфувальник” 2 розряду  не менше 6 

місяців. 

 

Навіщо чекати 6 місяців, якщо у п. 2.2 без вимог до 

стажу роботи одразу „Шліфувальник” 4 розряду. 

 

Автор: ДТЕК 

Знято в процесі 

обговорення 

 

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 

Підвищення/підтвердження кваліфікації 

згідно з вимогами законодавства та потребами 

на виробництві один раз на п’ять років. 

Виправити: 

Підвищення/підтвердження кваліфікації згідно з 

вимогами законодавства та потребами на виробництві 

не рідше ніж один раз на п’ять років. 

 

Автор: ДТЕК 

Враховано 

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання 

Щорічне спеціальне навчання з питань 

охорони праці. 

Виправити: 

Спеціальне навчання з питань охорони праці. 

 

Автор: ДТЕК 

Враховано 

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

входять до них), умовні позначення 



 

Перенести: 

Трудову функцію  Б6 (Здатність здійснювати 

заточування різального інструменту та контролювати 

якість заточування) перенести до трудових  функцій Г. 

 

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

Знято в процесі 

обговорення 

 

Трудова функція  Б4 - Здатність виконувати 

налагодження верстата на необхідний вид 

режиму роботи 

Перенести: 

Трудову функцію  Б4 (Здатність виконувати 

налагодження верстата на необхідний вид режиму 

роботи) перенести до трудових  функцій Д. 

 

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

Знято в процесі 

обговорення 

 

А1. Здатність отримувати завдання від 

безпосереднього керівника 

Які необхідні знання, уміння та навички? 

 

Автор: ДТЕК 
Враховано 

А5. Здатність здійснювати прибирання 

робочого місця 

А6. Здатність здійснювати прибирання 

інструмента 

А7. Здатність здійснювати очищення 

верстата від бруду 

Чим відрізняється А5 від А6, А7? 

 

Автор: ДТЕК 
Враховано 

А8. Здатність проводити ознайомлення 

робітника наступної зміни з умовами, в яких 

проходила робота, а також про всі недоліки і 

порушення виявлені протягом зміни 

Які необхідні знання, уміння та навички? 

 

Автор: ДТЕК 
Враховано 

З. Надання першої домедичної допомоги 

потерпілим від нещасних випадків 

Виправити: 

З. Надання домедичної допомоги потерпілим від 

нещасних випадків. 
Враховано 



З2. Здатність надавати першу домедичну 

допомогу потерпілим від нещасних випадків, 

від гострого захворювання, у випадку аварії. 

З3. Здатність транспортувати потерпілих до 

місця надання першої медичної допомоги. 

З2. Здатність надавати домедичну допомогу 

потерпілим від нещасних випадків, від гострого 

захворювання, у випадку аварії. 

З3. Здатність транспортувати потерпілих до місця 

надання медичної допомоги. 

 

Автор: ДТЕК 

Д. Виготовлення простих деталей з точністю 

розмірів за 4-6 квалітетами, деталей 

середньої складності 

з точністю розмірів за 7-8 квалітетами, 

складних деталей з точністю розмірів за 9-11 

квалітетами, зуборізних інструментів 7 

ступеня 

точності на шліфувальних верстатах. 

Е. Виготовлення деталей середньої 

складності з точністю розмірів за 4-6 

квалітетами, складних деталей з точністю 

розмірів за 7-8 

квалітетами, зуборізних інструментів 6 

ступеня точності на шліфувальних верстатах 

Є. Виготовлення складних, 

експериментальних та дорогих деталей з 

точністю розмірів за 4-6 квалітетами, 

зуборізних 

інструментів 4-5 ступенів точності на 

шліфувальних верстатах 

Пропоную розглянути, щоб з хлопнути Д, Е, Є. Майже 

все однаково. 

 

Автор: ДТЕК 

Знято в процесі 

обговорення 

 

А3. Здатність здійснювати підготовку 

робочого місця, обладнання та інструмента 

до виконання робіт 

Б. Підготовка робочого простору до 

виконання робіт 

 

З А3 не одне и теж? 

 

Автор: ДТЕК 

Знято в процесі 

обговорення 

 



А. Підготовка до роботи та закінчення 

виконання робіт 

Б. Підготовка робочого простору до 

виконання робіт 

Зашити в трудову функцію А. Професійні 

компетентності, дуже подрібнені. 

 

Автор: ДТЕК 

Знято в процесі 

обговорення 

 

В. Виготовлення простих деталей з точністю 

розмірів за 9-11 квалітетами на 

шліфувальних верстатах, 

а також простих та середньої складності 

деталей з точністю розмірів за 8-11 

квалітетами на спеціалізованих 

напівавтоматичних  та автоматичних 

верстатах 

Які це прості деталі? Яка грань між простими, 

середніми і складними деталями? Визначення ? 

 

Автор: ДТЕК 

Знято в процесі 

обговорення 

 

6. Опис трудових функцій 

 

Сторінка повинна бути горизонтальною  

 

Автор: ДТЕК 
Враховано 

А.У.1. Проводити огляд обладнання, 

виявляти несправності в системах і 

механізмах. 

А.У.2. Перевіряти деталі, вузли і механізми, 

в роботі яких під час попередньої зміни були 

виявлені дефекти та несправності. 

А.У.3. Перевіряти справність дії пускових, 

гальмових і блокувальних пристроїв. 

З А.У.1 дублюється. 

Не відноситься до А.У.2? 
 

 

Автор: ДТЕК 

Враховано 

А.З.7. Правила перевірки на точність 

шліфувальних верстатів. 

 

Є такі правила? Пропоную перемінювати. Далі по 

тексту, аналогічно 

 

Автор: ДТЕК 

Враховано 

А.З.8. Вимоги інструкції з охорони праці для 

шліфувальника. 

 

З А.З.3. дублюється.  
 

Автор: ДТЕК 
Враховано 

 


