
Проект 29.08.14 

 

Федерація роботодавців України 

Галузева Рада з розробки професійних стандартів та стратегії розвитку 

професійних кваліфікацій Федерації металургів України 

 

Професійний стандарт 
 

______________ 

(позначення стандарту) 

 

__________________ 
(назва)  

 

1. Паспорт професійного стандарту 

1.1 Основна мета виду професійної діяльності -  

1.2. Вид економічної діяльності (код КВЕД ДК009: 2010): 

 Секція  Назва 

секції 

Розділ  Назва розділу  Група ___ 

Клас ____ 

_____________ 

1.4. Назва професійної діяльності (код КП ДК 003: 2010):  

Розділ Підрозділ Підклас 

-- -- -- 

   

1.5. Узагальнена професія: _____________ 

1.6. Професія (назва та код КП ДК 003: 2010): __________________________ 

1.7. Вимоги до державної сертифікації: підлягає/ не підлягає сертифікації 

1.8. Назви типових посад: ____________________  

1.9. Освітньо-кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник/молодший спеціаліст. 



2. Загальні вимоги до професійної діяльності 

2.1. Загальні компетенції 

Код Загальні компетенції 

 Здатність відповідально ставитися до професійної діяльності 

 Володіння професійною лексикою 

 Здатність діяти в нестандартних ситуаціях 

 Здатність працювати в команді 

 Дотримання професійної етики 

 Запобігання конфліктних ситуацій 

  

2.2. Базові професійні компетенції 

Код Базові професійні компетенції 

 Уміти приймати, організовувати та здавати робоче місце, планувати трудову 

діяльність, оцінювати результати власної діяльності 

 Знати основні технологічні процеси переробки на підприємстві з повним 

металургійним циклом 

 Знати і вміти використовувати технологічне обладнання  на робочому місці 

 Знати і дотримуватися правил технічної експлуатації та вимог інструкцій з догляду за 

устаткуванням і механізмами, що забезпечують роботу конвертера 

 Уміти користуватися контрольно-вимірювальними приладами, системами сигналізації 

та блокування 

 Уміти визначати призначення деталей за їх графічним зображенням 

 Уміти організовувати безпечну роботу з устаткуванням, механізмами та інструментом 

 Знати основи електротехніки 

 Дотримуватись посадових інструкцій 

 Знати правила охорони праці та галузевої безпеки 

3. Узагальнений опис трудових функцій професійного стандарту 

Трудова функція Трудова дія 

Код Найменування Найменування Код 

А Проводити ……… Брати участь …………. А/01.3 

Закладати й обробляти ……………. А/02.3 

Перевіряти наявність ……………… А/03.3 

В Керувати процесом …. Проводити …………. В/01.4 

Проводити заливання …………. В/02.4 

Готувати й доставляти ………… В/03.4 

Проводити вимірювання ……………. В/04.4 

Стежити за…………………………. В/05.4 

Управляти зливанням ………………… В/06.4 

Проводити під керівництвом ………………………… В/07.4 

Управляти скачуванням …………………………. В/08.4 

С Проводити ………….. Брати участь ………………………………………….. С/01.3 

Виконувати роботи ……………………………… С/02.3 

Здійснювати ремонт…………………………………… С/02.3 



4. Опис трудових функцій 

Трудова функція А. 

Проводити ………………………………………………… 

 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

1. А/01.3 Брати участь 

……… 

Уміти: 

 оглядати футеровку; 

 ………. 

Знати: 

 основи ……………; 

 види ………………; 

А/02.3 Закладати й 

обробляти 

……….. 

Уміти: 

 використовувати технологію 

..; 

 розкривати льотку ………...; 

  

Знати: 

 будову машин ……; 

 правила, інструкції ; 

 . 

А/03.3 Перевіряти 

наявність 

……………… 

Уміти: 

 використовувати …………..; 

 користуватися технологічною 

картою, …………..; 

  

Знати: 

 сортамент, хімічний 

склад ………….; 

 якість ……………..; 

 . 

 

Трудова функція В.  

Керувати процесом ………………………………………………………..  
 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

В/01.4 Проводити 

…….. 

Уміти: 

 використовувати технологію ; 

 стежити за ………………; 

  

Знати  

 технологію виплавки .; 

 способи завалювання ; 

  

В/02.4 Проводити 

заливання 

……….. 

Уміти 

 контролювати ……………..; 

 перевіряти температуру …..; 

  

Знати  

 властивості …….; 

 способи подачі …….; 

  

В/03.4 Готувати й 

доставляти 

……….. 

Уміти 

 користуватися ……………….; 

 використовувати ………….; 

  

Знати  

 основи технологічного  

 процес приготування  

 ; 

В/04.4 Проводити 

вимірювання 

…….. 

Уміти:  

 своєчасно та якісно …….; 

 виконувати під керівництвом  

  

Знати:  

 технологію відбору …; 

 способи корекції ……; 

  

В/05.4 Стежити за 

………. 

Уміти:  

 візуально контролювати …..; 

 стежити за роботою …….; 

  

Знати : 

 правила та інструкції ; 

 схему підведення .; 

  

В/06.4 Управляти 

зливанням 

………. 

Уміти: 

 перевіряти справність ……..; 

 контролювати встановлення ; 

  

Знати:  

 технологічний процес  

 тривалість ………..; 

  

В/07.4 Проводити Уміти:  Знати:  



 

під 

керівництво

м ……  

 використовувати технологію ; 

 контролювати розмір ……; 

  

 технологію виробництва 

 способи ………..; 

  

В/08.4 Управляти 

скачуванням 

…….. 

Уміти: 

 використовувати технологію ; 

 проводити перевірку ……..; 

  

Знати: 

 технологічний процес ..; 

 способи та особливості ; 

  

 

Трудова функція С.  

Проводити ………………………………………… 
 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

С/01.3 Брати участь 

………  

Уміти:  

 безпосередньо брати участь ; 

 забезпечувати відключення .; 

  

Знати: 

  методи планово- ....; 

 методи зниження …..; 

  

С/03.3 Виконувати 

роботи 

…………. 

Уміти: 

  користуватися схемами …; 

 проводити підготовку …..; 

  

Знати: 

  технологічні схеми .; 

 переваги й недоліки 

….; 

  

С/03.3 Здійснювати 

ремонт 

…………. 

Уміти: 

 користуватися схемами …..; 

 управляти машиною ….: 

  

Знати: 

 правила та інструкції  

 як користуватися … 

  

 

5. Технічні характеристики стандарту 

5.1. Розробники професійного стандарту: 

5.2. Номер стандарту: 

5.3. Дата затвердження стандарту: 

5.4. Дата наступного перегляду стандарту: 

5.5. Аркуш реєстрації змін професійного стандарту 

 
№ 

з/п 

Зміна до професійного стандарту Дата 

внесення 

зміни 

1.   

 
 

 


