
 

Проєкт професійного стандарту  

«Слюсар-ремонтник» 
Пропозиції та зауваження 

Примітка про 

врахування/неврахування 

1.1. Основна мета професійної діяльності 
Забезпечення безперебійної роботи 

обладнання і підтримка його в справному 

робочому стані шляхом виконання 

ремонту, монтажу, демонтажу та 

обслуговування механічної частини 

обладнання підприємства. 

Змінити 

Забезпечення працездатного стану механічної 

частини устаткування, агрегатів і машин 

підприємства. 

 

Автор: Криворізька ТЕС 

Враховано 

 

1.2. Назва виду економічної діяльності, секції, розділу, групи та класу економічної діяльності та їхній код (згідно 

з Національним класифікатором України ДК 009:2010 „Класифікація видів економічної діяльності”) 

 

Додати  

Секція D Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря  

Розділ 35 Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря  

Група 35.1 Виробництво, передача та розподілення 

електроенергії  

Клас 35.11 Виробництво електроенергії 

 

Автор: Бурштинська ТЕС 

Враховано 

Додати  

Секція D, розділ 35, група 35.1, клас 35.11 

 

Автор: ДТЕК 

Враховано 

1.5. Професійна кваліфікація 

 

Слюсар-ремонтник 2 розряду – трудові 

функції А, Б, Д1, Ж, З1, М, О, Ф, Х. 

 

Переформулювати кваліфікації згідно кваліфікаційного 

довідника професій. Об’єднати розряди за 

професійними компетентностями: 

Слюсар-ремонтник з розбирання, ремонту, складання 

та випробування простих вузлів і механізмів 

устаткування, агрегатів та машин (2 розряд). 

Знято в процесі 

обговорення 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vb457609-10


Слюсар-ремонтник 3 розряду – трудові 

функції А, Б, В, Д1, Ж, З1-З4, И1, М, Н, О, Т, 

Ф, Х. 

 

Слюсар-ремонтник 4 розряду – трудові 

функції А, Б, В, Г, Д1-Д6, Ж, З1-З5, И1-И4, М, 

Н, О, П, Т, Ф, Х. 

 

Слюсар-ремонтник 5 розряду – трудові 

функції А, Б, В, Г, Д1-Д8, Ж, З1-З5, Е1, И1-И6, 

І, Л1, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х. 

 

Слюсар-ремонтник 6 розряду – трудові 

функції А, Б, В, Г, Д1-Д11, Ж, З, Е1-Е4, И, І, 

К1, Л1-2, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х. 

 

Слюсар-ремонтник 7 розряду – трудові 

функції А, Б, В, Г, Д1-Д13, Ж, З, Е1-Е6, И, І1-

6, К1-К4, Л1-Л3, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х. 

 

Слюсар-ремонтник 8 розряду – трудові 

функції А, Б, В, Г, Д, Ж, З, Е, И, І, К, Л, М, Н, 

О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х. 

 

Слюсар-ремонтник з розбирання, ремонту, складання 

та випробування складних вузлів і механізмів 

устаткування, агрегатів та машин (3-4 розряд). 

Слюсар-ремонтник з ремонту, монтажу, демонтажу, 

випробування, регулювання та налагодження 

великогабаритного, унікального, експерементального 

та дослідного устаткування, агрегатів і машин (5-6 

розряд). 

Слюсар-ремонтник з виконання діагностики, 

профілактики та ремонту унікального та 

експерементального устаткування (7-8 розряд). 

 

Автор: Криворізька ТЕС 

Пропоную розглянути скорочення проф.кваліфікацій. 

Зараз актуально вісім розрядів? 

Може з хлопнути до трьох проф.кваліфікацій або двох 

 

Автор: ДТЕК 

 Знято в процесі 

обговорення 

 

Замінити  

Для наочності та сприйняття відмінностей професійних 

кваліфікацій в залежності від професійних 

компетентностей пропонуємо пункт 1.5 викласти в 

новій редакції у вигляді таблиці. 

 

Автор:ПрАТ «АЗОТ» Не враховано 
Запропонована редакція п.1.5 не є 

обов’язковою відповідно до діючої 

Методики розроблення 

професійних стандартів 

  

Зробити окрему таблицю для наглядності з трудовими 

функціями 

 

Автор: ДТЕК 

Убрать обозначение функций в таблицу 5.1 

 

Автор: Криворізька ТЕС 

Чим тоді відрізняється професійна кваліфікація від 

кваліфікаційного розряду? 

 

Автор: ДТЕК 



Розряди? Чи назви професійних кваліфікацій?  

 

Автор: Бурштинська ТЕС 

Виправити  

В розділі 1.5 Стандарту для Слюсаря-ремонтника 7 

розряду вказана професійна компетентність з умовною 

позначкою Д13, яка відсутня в Розділі 5 

 

Автор:ПрАТ «АЗОТ» 

Враховано 

2. Як зрозуміти, які знання, уміння та навички 

відноситься до професійної компетентності, в п.6 не 

зрозуміти, що до чого відноситься. 

3.  

4. Автор: ДТЕК 

Знято в процесі 

обговорення 

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

(установи, організації) 

1.6. Місце професії (посади, професійної 

назви роботи) в організаційно-виробничій 

структурі підприємства (установи, 

організації) 

5. Змінити 

6. 1.6. Вимоги до державної сертифікації (за потреби) 
7. Не потребує 

Автор: Криворізька ТЕС 

Знято в процесі 

обговорення 

Підпорядковується начальнику 

дільниці/служби/зміни, майстру. Працює під 

керівництвом бригадира. Може ставити 

завдання слюсарю-ремонтнику нижчого 

розряду, учню слюсаря-ремонтника. 

8. Викласти в наступній редакції: 

9. Слюсар-ремонтник підпорядковується начальнику 

дільниці, служби, зміни, майстру, бригадиру. 

Автор: Криворізька ТЕС 

Враховано 

Може ставити завдання слюсарю-

ремонтнику нижчого розряду. 

Слюсар-ремонтник 3 розряду може ставити 

Слюсарю-ремонтнику 2 розряду? 

 

Автор: ДТЕК 

Враховано 

1.7. Умови праці 

Відпустки надаються згідно з чинним 

законодавством, результатами атестації 

робочих місць за умовами праці, колективним 

договором, графіками надання відпусток. 

10. Викласти в наступній редакції: 

11. Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, 

колективним договором, графіками відпустки, за 

результатами атестації робочих місць згідно з умовами 

праці. 

Знято в процесі 

обговорення 



Робота в умовах впливу шкідливих та 

небезпечних виробничих чинників та така, що 

пов’язана з обслуговуванням, управлінням, 

застосуванням технічних засобів праці. 

Пільги та компенсації встановлюються 

відповідно до чинного законодавства, 

результатів атестації робочого місця за 

умовами праці та колективного договору. 

12.      Шкідливі та небезпечні умови праці є …. 

13.  
14. Автор: Криворізька ТЕС 

15. Додати 

16. Не прописуються конкретні шкідливі фактори? (шум, 

вібрація, температура навколишнього повітря і тд) 

17.  
18. Автор: Бурштинська ТЕС 

1.8. Засоби індивідуального захисту 
Працівникам видаються безоплатно за 

встановленими галузевими нормами та 

колективним договором 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. 

19. Викласти в наступній редакції: 

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби 

індивідуального та колективного захисту – за 

встановленими нормами. 

 

Автор: Криворізька ТЕС 

Знято в процесі 

обговорення  

1.9. Умови допуску до роботи за професією 

Вік: 18 років і старше. 

Змінити: 

Вік від 18 років. 

  

Автор: ДТЕК 

Враховано 

Наявність документа, що підтверджує 

професійну кваліфікацію „Слюсар-

ремонтник” відповідного кваліфікаційного 

розряду. 

 

20. Додати 

21. Наявність документа, що підтверджує повну або 

часткову професійну кваліфікацію „Слюсар-

ремонтник” відповідного кваліфікаційного розряду. 

22.  
23. Автори: ДТЕК, Криворізька ТЕС 

Враховано 

Наявність медичної довідки про 

проходження попереднього (періодичного) 

медичного огляду з висновком медичної 

комісії про придатність до роботи за 

професією „Слюсар-ремонтник”. 

Змінити: 

Наявність медичного огляду про проходження 

попереднього (періодичного) медичного огляду з 

висновком медичної комісії про придатність до роботи 

за професією „Слюсар-ремонтник”. 

Знято в процесі 

обговорення  



 

Автор: Криворізька ТЕС 

Наявність сертифіката про проходження 

профілактичного наркологічного огляду. 

Первинний профілактичний наркологічний 

огляд проводиться перед прийняттям на 

роботу, а періодичний – не менш ніж один раз 

на два роки. 

Видалити  

 

Автор: ПРАТ Полтавський ГЗК 

Знято в процесі 

обговорення 

 

Наявність довідки про проходження 

попереднього (періодичного) психіатричного 

огляду. Попередній психіатричний огляд 

проводиться перед початком діяльності 

(працевлаштування на роботу), а періодичний 

– один раз на п’ять років. 

Виправити  

Наявність довідки про проходження попереднього 

(періодичного) психіатричного огляду. Попередній 

психіатричний огляд проводиться перед початком 

діяльності (працевлаштування на роботу), а 

періодичний – один раз на рік. 

 

Автор: ПРАТ Полтавський ГЗК 

Враховано 

Проходження навчання та 

спеціального навчання з питань охорони 

праці. 

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. 

Наявність посвідчення про перевірку 

знань з питань охорони праці та посвідчення 

на право виконання робіт з підвищеною 

небезпекою. 

 

 

Додати: 

Проходження навчання та спеціального навчання з 

питань охорони праці та електробезпеки. 

 

Автор: ПРАТ Полтавський ГЗК 

Знято в процесі 

обговорення 

Наявність посвідчення про перевірку знань з питань 

охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з 

відмітками про своєчасне проведення перевірки 

знань. 
 

Автор:ДТЕК 

В слюсаря – ремонтника повинна бути група з 

електробезпеки ??? 

 

Автор: Криворізька ТЕС 

24. Викласти в наступній редакції: 

25.    До початку самостійної роботи під керівництвом 

кваліфікованих працівників пройти стажування 

протягом не менше 2-15 змін. 

Враховано  

 



26.    Наявність розпорядження/наказу по 

підприємству/підрозділу про допуск до самостійної 

роботи. 

27.  
Автор: Криворізька ТЕС 

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК 

Диплом або свідоцтво про присвоєння 

(підвищення) робітничої кваліфікації за 

професією „Слюсар-ремонтник” з додатками 

до диплома  або свідоцтва про присвоєння 

(підвищення) робітничої кваліфікації 

„Слюсар -ремонтник”, або сертифікат, або 

інші документи, що підтверджують повну 

або часткову професійну кваліфікацію. 

„Слюсар-ремонтник” 2-4 кваліфікаційні 

розряди – 3 рівень НРК; 

„Слюсар-ремонтник” 5-8 кваліфікаційні 

розряди – 4 рівень НРК. 

  

Виправити: 

Диплом або свідоцтво про присвоєння (підвищення) 

професійної кваліфікації за професією „Слюсар-

ремонтник” з додатками до диплома  або свідоцтва про 

присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації 

„Слюсар -ремонтник”, або сертифікат, або інші 

документи, що підтверджують повну або часткову 

професійну кваліфікацію. 

 

Автор:ДТЕК Знято в процесі 

обговорення 28. Викласти в наступній редакції: 

29. Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої 

кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за 

професією Слюсар-ремонтник з додатком до свідоцтва 

про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації 

або диплому кваліфікованого робітника та інші 

документи, що підтверджують професійну 

кваліфікацію, третій, четверний рівень НРК. 

30.     
31. Автор: Криворізька ТЕС 

2. Навчання та професійний розвиток 

Професійне навчання працівників 

здійснюється у закладах освіти, навчальних 

центрах або в структурних підрозділах 

підприємства за різними формами навчання за 

такими видами: підготовка, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації, професійно-

технічне навчання, спеціальне навчання. 

Виправити: 

Професійне навчання працівників здійснюється у 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти, 

навчальних центрах або в структурних підрозділах 

підприємства  формами навчання 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 на виробництві за 

професією „Слюсар-ремонтник” 2 розряду - 

наявність повної або базової загальної 

середньої освіти. Без вимог до стажу роботи. 

Хто захоче навчатися на 2 розряд, якщо є можливість 

одразу на 5 розряд? 

 

Автор:ДТЕК 

Знято в процесі 

обговорення 

Первина професійна підготовка, професійно-

технічне навчання на виробництві  за 

професією „Слюсар-ремонтник” 3 розряду – 

наявність повної або базової загальної 

середньої освіти, професійної (професійно-

технічної освіти. 

До чого тут професійна (професійно-технічна) освіта, 

то це не первинна підготовка. 

 

Автор:ДТЕК 

Враховано 

Первина професійна підготовка, професійно-

технічне навчання на виробництві  за 

професією „Слюсар-ремонтник” 5 розряду -

наявність повної загальної середньої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

Без вимог до стажу роботи. 

Має 4 рівень НРК, як 5? 

 

Автор:ДТЕК 
Враховано 

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

професією „Слюсар-ремонтник” з 

отриманням професійної кваліфікації 

„Слюсар-ремонтник” 2 розряду – професійна 

(професійно-технічна) освіта або професійне 

навчання на виробництві. 

Одразу можна на 5 розряд! 

 

Автор:ДТЕК 

Знято в процесі 

обговорення 

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти  
Підвищення кваліфікації з присвоєнням 

професійної кваліфікації „Слюсар-

ремонтник” 3 розряду. Професійна 

(професійно-технічна) освіта або професійне 

навчання на виробництві. Практичний досвід 

роботи за професією не менше 6 місяців за 2 

розрядом. 

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

стажу роботи одразу на 5 розряд. 

 

Автор:ДТЕК 

Знято в процесі 

обговорення 

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти  



Підвищення/підтвердження кваліфікації 

згідно з вимогами законодавства та 

потребами на виробництві один раз на п’ять 

років. 

Додати 

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. 

 

Змінити: 

Спеціальне навчання з питань охорони праці. 

 

Автор:ДТЕК 

Враховано 

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність 
Наказ Державного комітету України з 

промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду від 22.12.2008 № 289 „Про 

затвердження Правил охорони праці в 

металургійній промисловості”, 

зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 29.01.2009  за № 87/16103. 

Видалити  

Вже не діє. 

 

Автор: ПРАТ Полтавський ГЗК 

Враховано 

 

32. Додати 

ПТЕ, правила тепломеханічного обладнання, правила 

пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах 

енергетичної галузі.  

 

Автор: Бурштинська ТЕС 

Знято в процесі 

обговорення 

Закон України „Про охорону праці”. 

33. Замінити всі кавички 

34. Закон України «Про охорону праці». 

35. Автор: Криворізька ТЕС 

Знято в процесі 

обговорення 

4. Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність дотримуватись професійної 

лексики. 

ЗК2. Здатність діяти в нестандартних 

ситуаціях. 

36. Викласти в наступній редакції: 

Здатність дотримуватись професійної лексики. 

Здатність діяти в нестандартних ситуаціях. 

Враховано 



ЗК3. Здатність працювати у команді. 

ЗК4. Здатність раціонально використовувати 

робочий час. 

ЗК5. Здатність лаконічно та чітко передавати 

інформацію.  

ЗК6. Здатність оперативно приймати рішення 

в межах професійної компетентності. 

ЗК7. Здатність застосувати знання на 

практиці 

Здатність працювати у команді. 

Здатність раціонально використовувати робочий час. 

Здатність лаконічно та чітко передавати інформацію.  

Здатність оперативно приймати рішення в межах 

професійної компетентності. 

37. Здатність застосувати знання на практиці 

   Автор: Криворізька ТЕС 

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

входять до них), умовні позначення 

 

5. Невірне формулювання ТФ. Так формулюють ПК. 

6. Дуже велике.  

7. Приклад: Прийом і здавання зміни 

8.  

9. Автор: ДТЕК 

Враховано 

10. Назви трудових функцій: Дуже довгі, для чого такий 

довгий хвіст? 
11.  

12. Автор: Бурштинська ТЕС 

Враховано 

Формулювання. Брати, контролювати, виконувати, 

читати і т.д. – це дія (уміння та навички) 

 

Автор: Бурштинська ТЕС 

Враховано 

Фукціонал: пропоную розподіл функцій викласти в 

наступній редакції: 

СР – 1. Приймання здавання зміни 

СР – 2. Монтаж, демонтаж, ремонт та випробовування 

простих, середніх, складних вузлів і механізмів 

устаткування, агрегатів і машин 

СР – 3. Слюсарна обробка простих, середніх, складних 

вузлів і механізмів устаткування, агрегатів і машин. 

СР – 4. Здавання в експлуатацію устаткування, агрегатів 

і машин після ремонту 

Переглянути весь функціонал. Дуже багато функцій 

Пропуную відокремити Ремонт 

Знято в процесі 

обговорення 



Усунення дефектів 

 

Автор: Криворізька ТЕС 

 

А що так можна було? Для чого розписувати стільки 

компетентностей, якщо для них потрібні ідентичні 

знання та вміння.  

 

Автор: Бурштинська ТЕС 

Знято в процесі 

обговорення 

 

38. Трудову функцію А змінити на СР-1 

39. Трудову функцію Б змінити на СР-2 

40. Трудову функцію В змінити на СР-3 

41. Трудову функцію Г змінити на СР-4 

42. Трудову функцію Д змінити на СР-5 

43. Трудову функцію Е змінити на СР-6 

44. Трудову функцію Ж змінити на СР-7 

45. Трудову функцію З змінити на СР-8 

46. Трудову функцію И змінити на СР-9 

47. Трудову функцію І змінити на СР-9 

48. Трудову функцію К змінити на СР-10 

49. Трудову функцію Л змінити на СР-11 

50. Трудову функцію М змінити на СР-12 

51. Трудову функцію Н змінити на СР-13 

52.  
53. Автор: Криворізька ТЕС 

Знято в процесі 

обговорення 

А. Брати участь в прийомі і здаванні зміни, 

відповідно до встановленої процедури, з 

метою своєчасного отримання завдання на 

майбутній робочий день і звіту про виконану 

роботу. Контролювати стан закріпленого 

обладнання, не допускати його поломок, 

дотримуватися графіків ТО (технічного 

обслуговування), ППР (планово-

попереджувальних ремонтів) 

54. Викласти в наступній редакції: 

55. А. Приймання та здавання зміни 

   Автор: Криворізька ТЕС 

Враховано 

А2. Здатність готувати робоче місце і 

приводити в порядок робочий спецодяг і 

спецвзуття 

Включити в А1 

Автор: ДТЕК 
Враховано 



А5. Здатність виконувати контрольно-

діагностичні, кріпильні, регулювальні, і інші 

роботи при обслуговуванні механізмів 

відповідно до порядку і правил керівництва 

по експлуатації 

З А4 не дублюється? 

Автор: ДТЕК 
Враховано 

А6. Здатність контролювати якість 

виконаних робіт 

2 розряд може контролювати якість? Що вони 

контролюють? 

Автор: ДТЕК 
Враховано 

А7. Здатність оглядати вантажопідіймальні  

машини і механізми, вантажозахоплювальні 

пристрої та інструменти 

З А3 не дублюється? 

 

Автор: ДТЕК 
Враховано 

 

Б. Виконувати монтаж і демонтаж, 

ремонтувати і випробовувати прості вузли і 

механізми устаткування, агрегатів і машин 

 

Невірне формулювання ТФ. Так формулюють ПК. 

Дуже велике.  

 

Автор: ДТЕК 

Враховано 

Викласти в наступній редакції: 

Б. Монтаж, демонтаж, ремонт та випробовування 

простих вузлів і механізмів устаткування, агрегатів і 

машин, здавання в експлуатацію після ремонту 

 

Автор: Криворізька ТЕС 

Знято в процесі 

обговорення 

1. Де чіткі межі між складним, особливо складним, 

простим і тд устаткуванням?  
2.  

3. Автор: Бурштинська ТЕС 
Знято в процесі 

обговорення 
Які це прості вузли? Яка грань між простими, 

середніми, складними деталями і особливо складними? 

Визначення ? 

 

Автор: ДТЕК 

Б1. Здатність розбирати, ремонтувати, 

складати та випробовувати прості вузли і 

механізми устаткування, агрегатів і машин 

Вважаю, що тут зашиті ТД Б2-Б7 . 

Б2. Здатність виконувати слюсарну обробку деталей за 

12-14 квалітетами 

Б3. Здатність промивати, чистити, змащувати деталі і 

знімати заливку 

Враховано 



Б4. Здатність виконувати роботи із застосуванням 

пневматичних, електричних інструментів та на 

свердлильних верстатах 

Б5. Здатність шабрити деталі за допомогою 

механізованого інструменту 

Б6. Здатність виготовляти прості пристосування для 

ремонту і складання 

Б7. Здатність виконувати підготовче – заключні 

операції і операції з обслуговування робочого місця 

 

Автор: ДТЕК 

Б5. Здатність шабрити деталі за допомогою 

механізованого інструменту 

Чим відрізняється від Б4? пневматичних, електричних 

інструментів – це не механізований інструмент? 

 

Автор: ДТЕК 

Враховано 

Б7. Здатність виконувати підготовче – 

заключні операції і операції з обслуговування 

робочого місця 

Це А2? 

 

Автор: ДТЕК 
Враховано 

В. Розбирати, ремонтувати, збирати і 

випробовувати середньої складності 

устаткування, агрегати і машини, а також 

складні під керівництвом слюсаря вищої 

кваліфікації 

Чим відрізняється від попередньої функції (Б), ця 

функція? Пропоную об’їднати  

 

Автор: Криворізька ТЕС 

Знято в процесі 

обговорення 

В1 - Здатність розбирати, ремонтувати, 

збирати і випробовувати середньої 

складності вузли і механізми устаткування, 

агрегатів і машин, а також складні під 

керівництвом слюсаря вищої кваліфікації 

Хто буде контролювати професійну компетентність 

В1 слюсаря-ремонтника 8 розряду?  

 

Автор: ДТЕК 

Враховано 

Г. Ремонтувати, монтувати, демонтувати, 

регулювати та проводити випробовування та 

налаштування складного устаткування, 

агрегатів і машин та здавати в експлуатацію 

після ремонту 

Об’єднати весь ремонт Г, Д, Е 

 

Автор: Криворізька ТЕС 

Знято в процесі 

обговорення 

Ж. Промивати, чистити, змащувати деталі і 

знімати заливку. Виконувати огляд простих 

вузлів і механізмів 

 Це не функціонал, а вміння 

 

Автор: Криворізька ТЕС 
Враховано 



З. Виконувати огляд деталей і вузлів 

устаткування середньої складності для 

виявлення і усунення дефектів. Визначати 

ступінь зношеності деталей і вузлів 

устаткування, виявляти та усувати дефекти 

обладнання в процесі експлуатації 

Це не функціонал, а вміння 

 

Автор: Криворізька ТЕС 
Враховано 

И. Визначати ступінь зношеності деталей, 

обладнання, виявляти і усувати дефекти 

обладнання в процесі експлуатації 

Це вміння 

 

Автор: Криворізька ТЕС 
Враховано 

І. Виконувати складання особливо складних і 

відповідальних вузлів устаткування, 

агрегатів, машин 

Це вміння 

 

Автор: Криворізька ТЕС 
Враховано 

К. Виконувати діагностику, профілактику і 

ремонт складного обладнання в гнучких 

виробничих системах. 

Виконувати перевірку на точність і 

випробовувати під навантаженням 

відремонтоване обладнання. 

Усувати відмови в роботі обладнання при 

експлуатації з виконанням комплексу робіт з 

ремонту та налаштування. Усувати дефекти, 

виявлені при складанні і випробовуванні 

вузлів агрегатів, обладнання, машин 

Це вміння 

 

Автор: Криворізька ТЕС 
Враховано 

Л. Виконувати огляд і усувати дефекти під 

час експлуатації, перевірки та виконанні 

ремонту обладнання. Виконувати збірку, 

доведення, обробку, регулювання та 

випробовування особливо складних і 

відповідальних машин, верстатів, агрегатів, 

штампів, інструментів та ін. 

Це вміння 

 

Автор: Криворізька ТЕС 
Враховано 

М. Виконувати найпростішу слюсарну 

обробку деталей за 12-14 квалітетами. 

Виготовляти прості пристосування для 

ремонту і складання. Виконувати роботи з 

використанням пневматичних, електричних 

інструментів та на свердлильних верстатах 

Це вміння 

 

Автор: Криворізька ТЕС 
Враховано 



Н. Виготовляти пристосування середньої 

складності для ремонту і складання. 

Виконувати слюсарну обробку деталей за 11-

12 квалітетами. Виконувати розмітку, правку 

і гнуття, рубку, різання, обпилювання, 

свердління, зенкування, шабрування 

Це вміння 

 

Автор: Криворізька ТЕС 
Враховано 

О. Виконувати заточку і доведення 

слюсарного інструменту 

Це вміння 

 

Автор: Криворізька ТЕС 
Враховано 

П. Виконувати слюсарну обробку деталей за 

7-10 квалітетами 

Це вміння 

 

Автор: Криворізька ТЕС 
Враховано 

Р. Виконувати слюсарну обробку деталей за 

6-7-м квалітетами. Виконувати слюсарну 

обробку високої складності (шабрування, 

притирання, підгонку і т. і.) вузлів і 

механізмів 

Це вміння 

 

Автор: Криворізька ТЕС 
Враховано 

С. Використовувати в контрольних і 

діагностичних роботах мікрометричний 

інструмент. Виконувати свердління, 

розсвердлювання і розгортання отворів по 

розмітці на верстаті або переносним 

механізованим інструментом. Виконувати 

підгонку натягів і зазорів, центрування 

монтованих деталей, вузлів і агрегатів 

Це вміння 

 

Автор: Криворізька ТЕС 
Враховано 

Т. Виконувати складання вузлів 

устаткування, агрегатів, машин середньої 

складності за кресленнями і ескізами 

Це вміння 

 

Автор: Криворізька ТЕС 
Враховано 

У. Читати технологічну документацію 

загального та спеціалізованого призначення, 

а також здійснювати монтаж і демонтаж 

обладнання за кресленнями і складальними 

схемами. Складати ескізи на оброблювані 

вироби із зазначенням допусків і посадок. 

Складати ескізи і складальні схеми для 

ремонтів обладнання 

Це вміння 

 

Автор: Криворізька ТЕС 
Враховано 



Ф Дотримання 

норм та 

правил 

охорони 

праці, 

промислової 

безпеки та 

екологічної 

безпеки 

Здатність 

забезпечувати 

особисту безпеку та 

здоров’я, безпеку та 

здоров’я оточуючих 

людей в процесі 

виконання робіт та під 

час знаходження на 

території підприємства 

Ф1 

Здатність 

дотримуватись заходів 

пожежної безпеки і 

правил поведінки у 

разі аварії 

Ф2 

Здатність 

дотримуватись 

законодавчих, 

внутрішніх стандартів 

підприємства та 

положень щодо 

охорони праці та 

промислової безпеки 

Ф3 

Здатність 

дотримуватись вимог 

правил внутрішнього 

трудового розпорядку 

Ф4 

Здатність 

дотримуватись вимог 

експлуатації 

небезпечних 

виробничих об’єктів 

Ф5 

Здатність 

дотримуватись вимог 

нормативно-правових 

актів з охорони праці, 

правил поводження з 

машинами, 

механізмами, 

устаткуванням та 

іншими засобами 

виробництва, 

використання засобів 

колективного та 

Ф6 

Викласти в наступній редакції: 

Наскрізні трудові функції 

НФ - 1 Дії слюсаря - 

ремонтника в 

аварійних 

ситуаціях 

Здатність 

діяти в 

аварійних 

ситуаціях 

Е1 

Здатність 

надавати 

домедичну 

допомогу 

Е2 

НФ - 2 Захист 

довкілля від 

шкідливого 

впливу 

виробництва 

Здатність 

дотримуватися 

правил і норм 

екологічної 

безпеки 

F1 

 

Автор: Криворізька ТЕС 

Знято в процесі 

обговорення 



індивідуального 

захисту 

Здатність вивчати та 

дотримуватись вимог 

правил екологічної 

безпеки 

Ф7 

Здатність здійснювати 

збір усіх відходів, які 

утворилися, роздільно 

по видах в тару 

Ф8 

Х Надання 

першої 

домедичної 

допомоги 

потерпілим 

від 

нещасних 

випадків 

Здатність визначати 

характер ушкодження 

та ступінь загрози 

життю та здоров’ю 

потерпілих від 

нещасних випадків 

Х1 

Здатність надавати  

домедичну допомогу 

потерпілим від 

нещасних випадків, від 

гострого 

захворювання, у 

випадку аварії 

Х2 

Здатність 

транспортувати 

постраждалих до місця 

надання першої 

медичної допомоги 

Х3 

 

Ф2. Здатність дотримуватись  заходів 

пожежної безпеки і правил поведінки у разі 

аварії. 

Виправити  

Ф2. Здатність дотримуватись  заходів пожежної 

безпеки і правил поведінки у разі виникнення 

аварійних та надзвичайних ситуацій.  
 

Автор: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Враховано 

Х2. Здатність надавати домедичну 

допомогу потерпілим від нещасних випадків, 

від гострого захворювання, у випадку аварії 

Додати  
Х2. Здатність надавати домедичну 

допомогу потерпілим від нещасних випадків, від 

гострого захворювання, у випадку виникнення 

аварійних та надзвичайних ситуацій. 

Враховано 



 

Автор: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

6. Опис трудових функцій (трудові функції; предмети і засоби праці (обладнання, устаткування, матеріали, 

продукти, інструмент (за потреби); професійні компетентності (за трудовою дією або групою трудових дій), 

знання, уміння та навички) 

6. Опис трудових функцій 

Додати 

6. Опис трудових функцій (трудові функції; 

предмети і засоби праці (обладнання, устаткування, 

матеріали, продукти, інструмент (за потреби); 

професійні компетентності (за трудовою дією або 

групою трудових дій), знання, уміння та навички) 

 

Автор: ДТЕК 

Враховано 

Професійні компетентності 

А1 

А2 

А3 

А4 

А5 

А6 

А7 

Убрати цей стовбчик 

 

Автор: Криворізька ТЕС 

Знято в процесі 

обговорення 
А.З.1. 

 

Викласти в наступній редакції: 

А1.1. .и т.д. по порядку каждый пункт 

 

Автор: Криворізька ТЕС 

А.У.1. 

 

Викласти в наступній редакції: 

А1.1. .и т.д. по порядку каждый пункт 

 

Автор: Криворізька ТЕС 

Устаткування в цехах підприємства 

(організації); 

інструменти; 

прилади й пристосування; 

засоби захисту 

Прописати на прикладі: 

Засоби індивідуального та колективного захисту, 

журнал змінних завдань, Правила, інструкції, графіки, 

спецодяг, спеціальне взуття та інші обов'язкові засоби 

Враховано 



індивідуального захисту, слюсарний, електро та 

пневмоінструмент 

 

Автор: Криворізька ТЕС 
А.З.13. Правила експлуатації обладнання при 

проведенні оглядів та профілактичних робіт 

А.З.14. Правила охорони праці при 

проведенні різних видів обслуговування 

механізмів 

Є такі правила, вони затверджені? 

 

Автор: ДТЕК 
Враховано 

А.У.1. Оформляти журнал приймання-

здавання змін після огляду обладнання і 

усунення наявних несправностей 

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 

А.У.4. Перевіряти надійність кріплення 

вузлів і деталей, ослаблення яких при 

подальшій роботі може викликати аварію або 

зупинку устаткування 

А.У.5. Перевіряти справність мастильних 

пристроїв, наявність в них мастильного 

матеріалу 

А.У.6. Перевіряти за характером шуму стан 

відповідальних зубчастих зачеплень, а також 

на наявність ненормальних вібрацій і 

поштовхів в елементах приводу 

А.У.7. Перевіряти наявність і справність 

інструменту, пристосувань, запчастин і 

захисних огороджень 

А.У.8. Перевіряти чистоту обладнання і 

робочого місця 

А.У.9. Виконувати підготовку робочого 

місця 

Багато здвоєння умінь та навичок. 

 

Автор: ДТЕК 

Знято в процесі 

обговорення 



А.У.10. Виконувати різні види 

обслуговування механізмів. 

А.У.11. Виконувати систематичний 

контроль, огляд і профілактику закріпленого 

обладнання відповідно до затвердженого 

графіка 

А.У.12. Оглядати і перевіряти своє робоче 

місце, закріплену територію, обладнання, 

пристосування, звернувши увагу на: 

справність обладнання і механізмів, 

справність захисних пристосувань і 

блокувань, сигналізації 

А.У.13. Брати участь в прийомі і здаванні 

зміни або робочого місця 

А.У.14. Брати участь в ТО, ППР  

закріпленого обладнання 

А.У.15. Перевіряти стан робочого місця 

відповідно до вимог охорони праці, 

протипожежної, промислової та екологічної 

безпеки, правилами організації робочого 

місця слюсаря-ремонтника 

А.У.16. Під час виконання ремонтних робіт 

стежити за огорожею зони ремонту, знаками 

безпеки, сигнальними засобами 

Г.У.3. Виконувати оброблення 

внутрішніх пазів, шліцьових з'єднань, 

евольвентних і простих 

Виправити: 

Г.У.3. Виконувати обробку 

внутрішніх пазів, шліцьових з'єднань, 

евольвентних і простих 

 

Автор: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Враховано 

 

Е.З.4. Способи попередження та усунення 

деформації металів і внутрішніх напружень 

під час термічного оброблення та 

зварювання 

Виправити: 

Е.З.4. Способи попередження та усунення деформації 

металів і внутрішніх напружень під час термічної 

обробку та зварювання 

Враховано 

 



 

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

Л.У.7. Виконувати оброблення 

внутрішніх пазів, шліцьових з'єднань 

(евольвентних і прямобочних) 

Виправити: 

Л.У.7. Виконувати обробку 

внутрішніх пазів, шліцьових з'єднань (евольвентних і 

прямобочних) 

 

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

Враховано 

 

М.У.7. Заточувати зубила, крейцмейселі, 

черкача, кернери, свердла 

 

Задвоення О.У.2 Чи це ні слюсарний інструмент? 

Є трудова функція «О. Виконувати заточку і доведення 
слюсарного інструменту» 

 

Автор: ДТЕК 

Враховано 

 

 

7. Предмети і засоби праці, як на мене складено дуже 

узагальнений перелік.  

8.  

9. Автор: Бурштинська ТЕС 

Враховано 

 

 

10. Надання першої домедичної допомоги потерпілим від 

нещасних випадків.  

11.  
12. Автор: Бурштинська ТЕС 

Враховано 

 

 

 


