
 

Проект професійного стандарту  

«Формувальник машинного 

формування» 

Пропозиції та зауваження 
Примітка про 

врахування/неврахування 

П.1.7 Умови праці 

Робота  пов’язана зі  шкідливими та важкими 

умовами праці. 

Пропонуємо: 

Робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних 

виробничих чинників та така, що пов’язана з 

обслуговуванням, управлінням, застосуванням 

технічних засобів праці. 

Пояснення: Відповідно до «Типового положення про 

порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці» та «Переліку робіт з 

підвищеною небезпекою» затверджених наказом 

Державним комітет України з нагляду за охороною 

праці від 26.01.2005 №15. 

 

 Автор: ПрАТ Полтавський ГЗК 

Враховано 

 

П.1.9 Умови допуску до роботи за професією 

Проходження вступного та первинного 

інструктажу з охорони праці. Після 

первинного інструктажу на робочому місці до 

початку самостійної роботи повинні під 

керівництвом кваліфікованих працівників 

пройти стажування протягом не менше 2-15 

змін або дублювання протягом не менше 

шести змін. 

 

Проходження вступного та первинного 

інструктажу з охорони праці. Після первинного 

інструктажу на робочому місці до початку самостійної 

роботи повинні під керівництвом кваліфікованих 

працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 

змін або дублювання протягом не менше шести змін.  
Пояснення: Відповідно до «Типового положення 

про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці»: Дублювання з обов'язковим 

проходженням у цей період протиаварійних і 

протипожежних тренувань відповідно до плану 

ліквідації аварій проходять працівники, функціональні 

обов'язки яких пов'язані із забезпеченням безаварійної 

роботи об'єктів підвищеної небезпеки або з виконанням 

Враховано 

 



окремих робіт підвищеної небезпеки (теплові та 

атомні електричні станції, гірничодобувні 

підприємства, інші подібні об'єкти, порушення 

технологічних режимів яких являє загрозу для 

працівників та навколишнього середовища), до початку 

самостійної роботи (пункт 7.2 «Типового 

положення…»). 

 

Автор: ПрАТ Полтавський ГЗК 

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)  

Щорічне спеціальне навчання з питань 

охорони праці, протипожежного захисту. 

Пропонуємо: Щорічне спеціальне навчання з 

питань охорони праці. 

Пояснення: Відповідно до «Типового положення 

про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці»: працівники, які залучаються до 

виконання робіт підвищеної небезпеки проходять  

щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці. 

 

Автор: ПрАТ Полтавський ГЗК 

Враховано 

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

входять до них), умовні позначення 

В4. Здатність виконувати промивку, чистку, 

змазку вузлів і механізмів 

Пропонуємо:  Здатність виконувати  очистку вузлів і 

механізмів 
 

Автор: ПАТ ,,Запоріжсталь” 

Враховано 

В10. Здатність виконувати встановлення і 

регулювання параметрів роботи 

формувальних машин 

Пропонуємо видалити. 

Пояснення: це виконує інжиніринг. 

 

Автор: ПАТ ,,Запоріжсталь” 

Враховано 

В6. Здатність виконувати кріпильні, 

регулювальні та інші види робіт при 

обслуговуванні механізмів 

Пропонуємо видалити. 

Пояснення: це виконує інжиніринг. 

 

Автор: ПАТ ,,Запоріжсталь” 

Враховано 



В5. Здатність виконувати підготовку 

обладнання до ремонту 

Пропонуємо:  Здатність виконувати  очистку 

обладнання від  забруднень виробництва.  
 

Автор: ПАТ ,,Запоріжсталь” 

Враховано 

В1. Здатність виконувати очищення і 

промивання деталей та вузлів від просипу 

Пропонуємо:  Здатність виконувати очищення деталей 

та вузлів від просипу   
 

Автор: ПАТ ,,Запоріжсталь” 

Враховано 

В10. Здатність виконувати змащування 

деталей, підбираючи і використовуючи 

мастильні матеріали 

Пропонуємо видалити. 

Пояснення: це виконує інжиніринг. 

 

Автор: ПАТ ,,Запоріжсталь” 

Враховано 

В11. Здатність контролювати надходження 

енергоносіїв до обладнання: електроенергії, 

стисненого повітря, природного газу, 

спеціальних газів, води, рідин 

Пропонуємо видалити. 

Пояснення: це виконує інжиніринг. 

 

Автор: ПАТ ,,Запоріжсталь” 

Враховано 

Г5. Здатність виконувати усунення дефектів 

поверхонь роз’єму форм 

Пропонуємо:  Здатність виконувати усунення дефектів 

поверхонь форм 
 

Автор: ПАТ ,,Запоріжсталь” 

Враховано 

 

 


