
Федерація роботодавців України 

Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій 

Всеукраїнського галузевого об'єднання організацій роботодавців хімічної 

промисловості 

 

Професійний стандарт 

 

АПАРАТНИК СИНТЕЗУ АМІАКУ 
 

1. Паспорт професійного стандарту 

 

1.1 Основна мета виду професійної діяльності – ведення технологічного 

процесу синтезу у виробництві аміаку 

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

 

Секція С Переробна 

промисловість 

Розділ 20 Виробництво 

хімічних 

речовин і 

хімічної 

продукції 

Група-20.1 

Клас-20.15 

Виробництво 

добрив і 

азотних 

сполук  

 

1.3 Назва професійної діяльності (код КП ДК 003:2010) 

 

Розділ Підрозділ Клас 

8 81 815 

Робітники з 

обслуговування, 

експлуатації та 

контролювання за 

роботою технологічного 

устаткування та машин 

Робітники, що 

обслуговують промислове 

устаткування 

Робітники, що 

обслуговують хімічні 

установки 

 

1.4 Узагальнена професія – апаратник синтезу. 

1.5 Професія (код та назва по КП ДК 003:2010): апаратник синтезу 

(виробництво аміаку), 8154. 

1.6 Вимоги до державної сертифікації: підлягає сертифікації. 

1.7 Назви типових посад: апаратник. 

1.8 Освітньо - кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник. 

 

 



2. Загальні вимоги до професійної діяльності 

    2.1 Загальні компетенції 

Код Загальні компетенції 

 Здатність відповідально ставитися до професійної діяльності 

 Володіти професійною лексикою 

 Здатність діяти в нестандартних ситуаціях 

 Здатність працювати в команді 

 Дотримуватися професійної етики 

 Запобігати конфліктним ситуаціям 

 3датність прогнозувати результати діяльності 

 

   2.2. Базові професійні компетенції 

Код Базові професійні компетенції 

 Знати основи: 

хімії, 

технології отримання аміаку, 

слюсарної справи, 

електротехніки, 

матеріалознавства, 

загальної фізики, 

загальних технічних дисциплін (теоретична механіка, обладнання 

підприємств галузі), 

системи менеджменту якості. 

 Знати зміст технологічного регламенту виробництва аміаку 

 Знати технологічні схеми виробництва аміаку 

 Знати і вміти використовувати технологічне обладнання на робочому місці 

 Знати правила охорони праці, промислової безпеки та план 

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій 

 Знати правила з пожежної безпеки та ліквідації аварій 

 Знати галузеві стандарти з охорони навколишнього середовища 

 Знати і дотримуватись правил технічної експлуатації та вимог 

інструкцій по експлуатації обладнання і механізмів, що забезпечують 

роботу агрегату синтезу аміаку 

 Уміти приймати, організовувати і здавати робоче місце, планувати 

трудову діяльність, оцінювати результати власної діяльності 

 Уміти користуватися засобами вимірювальної техніки, системами 

сигналізації та протиаварійного захисту 

 Уміти читати технологічні схеми 

 Уміти організовувати безпечну роботу з устаткуванням, механізмами 

та інструментом 

 Уміти надати долікарську допомогу 

 Дотримуватись робочих інструкцій 

 Додержуватися правил виробничої санітарії 

 



      3. Узагальнений опис трудових функцій професійного стандарту 

Трудова функція Трудова дія 

Код Найменування Найменування Код 

А 

 

Проводити 

підготовку до 

пуску та пуск 

агрегату синтезу 

аміаку 

Виконувати операції з підготовки до пуску агрегату синтезу аміаку А.1 

Проводити пуск агрегату синтезу аміаку А.2 

Виконувати операції з підготовки до пуску та пуск агрегату синтезу аміаку після 

короткочасної зупинки 

А.3 

В 

 

 

Вести технологічний 

процес синтезу 

аміаку 

Виконувати операції з ведення технологічного процесу синтезу аміаку В.1 

Виконувати операції з ведення технологічного процесу конденсації аміаку в  

аміачно-холодильній установці 

В.2 

С 

 

 

 

 

 

Проводити 

зупинку агрегату 

синтезу аміаку 

Виконувати операції з планової зупинки агрегату синтезу аміаку С.1 

Виконувати операції з аварійної зупинки агрегату синтезу аміаку С.2 

D Проводити пуск і 

зупинку 

обладнання стадії 

уловлювання 

аміаку із 

танкових і 

продувних газів 

Виконувати операції з підготовки до пуску та пуску обладнання стадії уловлювання 

аміаку із танкових і продувних газів 

D.1 

Виконувати операції планової зупинки обладнання стадії уловлювання аміаку із 

танкових і продувних газів 

D.2 

Виконувати операції аварійної зупинки обладнання стадії уловлювання аміаку із 

танкових і продувних газів 

D.3 

Примітка: трудова функція D відноситься до агрегатів виробництва аміаку, що мають в наявності такі установки 

 



4. Опис трудових функцій 

Трудова функція А 
Проводити підготовку до пуску та пуск агрегату синтезу аміаку 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

А.1 Виконувати 

операції з 

підготовки до 

пуску агрегату 

синтезу аміаку 

 

Уміти: 

 Виконувати операції з підготовки до пуску 

обладнання агрегату синтезу аміаку; 

 Виконувати операції з розігрівання та 

відновлення каталізатора синтезу аміаку; 

 Виконувати операції з підготовки до пуску 

обладнання аміачно-холодильної установки. 

 

Знати: 

 технологічні схеми виробництва аміаку; 

 фізико-хімічні властивості сировини та 

теплоносіїв; 

 норми технологічного режиму і правила 

управління технологічним процесом синтезу 

аміаку; 

 будову, принцип роботи та правила 

експлуатації трубопроводів, основного та 
допоміжного обладнання: 

 схему розміщення контрольних точок та 

вузлів регулювання і захисту агрегату синтезу 

аміаку; 

 послідовність операцій з підготовки 

обладнання агрегату синтезу аміаку до пуску; 

 послідовність операцій процесу 

розігрівання та відновлення каталізатора синтезу 

аміаку; 

 послідовність операцій з підготовки 

обладнання аміачно-холодильної установки до 

пуску; 

 можливі неполадки в роботі агрегату 

синтезу аміаку під час підготовки до пуску і 

способи їх усунення. 

 



Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

А.2 

 

 

 

 

Проводити пуск 

агрегату 

синтезу аміаку 

 

Уміти: 

 Виконувати операції з пуску обладнання 

агрегату синтезу аміаку; 

 Виконувати операції з пуску обладнання 

аміачно-холодильної установки. 

 

Знати: 

 технологічні схеми виробництва аміаку; 

 фізико-хімічні властивості сировини та 

теплоносіїв; 

 норми технологічного режиму і правила 

управління технологічним процесом синтезу 

аміаку; 

 будову, принцип роботи та правила 

експлуатації трубопроводів, основного та 
допоміжного обладнання: 

 схему розміщення контрольних точок та 

вузлів регулювання і захисту агрегату синтезу 

аміаку; 

 послідовність операцій з пуску обладнання 

агрегату синтезу аміаку; 

 послідовність операцій з пуску обладнання 

аміачно-холодильної установки; 

 можливі неполадки в роботі агрегату 

синтезу аміаку і способи їх усунення. 

А.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконувати 

операції з 

підготовки до 

пуску та пуск 

агрегату 

синтезу аміаку 

після 

короткочасної 

зупинки 

 

Уміти: 

 Виконувати операції з підготовки до пуску 

агрегату синтезу аміаку після короткочасної 

зупинки; 

 Виконувати операції з пуску агрегату 

синтезу аміаку після короткочасної зупинки. 

 

Знати: 

 технологічні схеми виробництва аміаку; 

 фізико-хімічні властивості сировини та 

теплоносіїв; 

 норми технологічного режиму і правила 

управління технологічним процесом синтезу 

аміаку; 

 будову, принцип роботи та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

обладнання; 



Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

А.3 Виконувати 

операції з 

підготовки до 

пуску та пуск 

агрегату 

синтезу аміаку 

після 

короткочасної 

зупинки 

 

 схему розміщення контрольних точок та 

вузлів регулювання і захисту агрегату синтезу 

аміаку; 

 послідовність операцій процесу 

розігрівання та відновлення каталізатора синтезу 

аміаку; 

 послідовність операцій з підготовки до 

пуску агрегату синтезу аміаку після 

короткочасної зупинки зі скиданням тиску; 

 послідовність операцій з підготовки до 

пуску агрегату синтезу аміаку після 

короткочасної зупинки без скидання тиску; 

 послідовність операцій з пуску агрегату 

синтезу аміаку після короткочасної зупинки зі 

скиданням тиску; 

 послідовність операцій з пуску агрегату 

синтезу аміаку після короткочасної зупинки 

без скиданням тиску; 

 можливі неполадки в роботі агрегату 

синтезу аміаку під час його пуску після 

короткочасної зупинки і способи їх усунення. 

 



Трудова функція В 

 

Вести технологічний процес синтезу аміаку 

 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

В.1 Виконувати 

операції з 

ведення 

технологічного 

процесу синтезу 

аміаку 

Уміти: 

 Виконувати операції з ведення 

технологічного процесу синтезу аміаку. 

 

Знати: 

 технологічні схеми виробництва 

аміаку; 

 фізико-хімічні властивості сировини 

та теплоносіїв; 

 будову, принцип роботи та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

обладнання; 

 схему розміщення контрольних точок 

та вузлів регулювання і захисту агрегату 

синтезу аміаку; 

 технологічний режим і правила 

регулювання процесу синтезу аміаку; 

 послідовність операцій з управління 

обладнанням установки осушки азотно-

водневої суміші; 

 послідовність операцій переходу на 

резервне обладнання; 

 правила контролю за станом 

обладнання, трубопроводів, арматури, 

запобіжних засобів, засобів КВП і А; 

 правила обслуговування 

трубопроводів та арматури; 

можливі неполадки в роботі агрегату 

синтезу аміаку і способи їх усунення. 



Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

В.2 

 

 

Виконувати 

операції з 

ведення 

технологічного 

процесу 

конденсації 

аміаку в аміачно-

холодильній 

установці 

Уміти: 

 Виконувати операції з ведення процесу 

конденсації аміаку в аміачно-холодильній 

установці. 

Знати: 

 технологічні схеми виробництва 

аміаку; 

 фізико-хімічні властивості сировини 

та теплоносіїв; 

 будову, принцип роботи та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

обладнання; 

 схему розміщення контрольних точок 

та вузлів регулювання і захисту процесу 

конденсації аміаку в аміачно-холодильній 

установці ; 

 технологічний режим і правила 

регулювання процесу конденсації аміаку в 

аміачно-холодильній установці; 

 послідовність операцій переходу на 

резервне обладнання; 

 правила відбору аналітичних проб 

рідкого, газоподібного аміаку та горючих газів; 

 правила контролю за станом 

обладнання, трубопроводів, арматури, 

запобіжних засобів, засобів КВП і А; 

 правила обслуговування 

трубопроводів та арматури; 

 можливі неполадки в роботі 

обладнання аміачно-холодильної установки 

і способи їх усунення. 
 



Трудова функція C 

Проводити зупинку агрегату синтезу аміаку 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

C.1 Виконувати 

операції з 

планової 

зупинки 

агрегату 

синтезу аміаку 

Уміти: 

 Виконувати операції з планової зупинки 

агрегату синтезу аміаку; 

 Виконувати операції з планової зупинки 

обладнання аміачно-холодильної установки; 

 Виконувати операції з підготовки і здачі 

обладнання в ремонт і прийом його з ремонту. 

 

Знати: 

 технологічні схеми виробництва 

аміаку; 

 фізико-хімічні властивості сировини 

та теплоносіїв; 

 технологічний режим і правила 

регулювання процесу синтезу аміаку і 

конденсації аміаку в аміачно-холодильній 

установці; 

 будову, принцип роботи та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

обладнання; 

 схему розміщення контрольних точок 

та вузлів регулювання і захисту агрегату 

синтезу аміаку; 

 послідовність операцій планової 

зупинки агрегату синтезу аміаку; 

 послідовність операцій планової 

зупинки обладнання аміачно-холодильної 

установки; 

 послідовність операцій процесу 

пасивації каталізатора синтезу аміаку; 

 правила підготовки і здачі 

обладнання в ремонт і прийом його з 

ремонту; 

можливі неполадки в роботі агрегату 

синтезу аміаку та способи їх усунення. 



Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

C.2 

 

Виконувати 

операції з 

аварійної 

зупинки 

агрегату 

синтезу аміаку 

Уміти: 

 Виконувати операції з аварійної зупинки 

агрегату синтезу аміаку; 

 Виконувати операції з аварійної зупинки 

обладнання аміачно-холодильної установки. 

 

Знати: 

 технологічні схеми виробництва 

аміаку; 

 фізико-хімічні властивості сировини 

та теплоносіїв; 

 технологічний режим і правила 

регулювання процесу синтезу аміаку і 

конденсації аміаку в аміачно-холодильній 

установці; 

 будову, принцип роботи та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

обладнання; 

 схему розміщення контрольних точок 

та вузлів регулювання і захисту агрегату 

синтезу; 

 послідовність операцій з аварійної 

зупинки агрегату синтезу аміаку; 

 послідовність операцій з аварійної 

зупинки обладнання аміачно-холодильної 

установки; 

 можливі неполадки в роботі агрегату 

синтезу під час аварійної зупинки та 

способи їх усунення. 

 

 

 

 



Трудова функція D 

Проводити пуск і зупинку установки уловлювання аміаку із танкових і продувочних газів 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

D.1 Проводити пуск 

і зупинку 

обладнання 

стадії 

уловлювання 

аміаку із 

танкових і 

продувних газів 

Уміти: 

 Виконувати операції з підготовки до пуску 

обладнання стадії уловлювання аміаку із танкових 

і продувних газів; 

 Виконувати операції з пуску обладнання 

стадії уловлювання аміаку із танкових і 

продувних газів. 

 

Знати: 

 технологічні схеми виробництва аміаку; 

 фізико-хімічні властивості сировини 

та теплоносіїв; 

 норми технологічного режиму і 

правила управління обладнанням стадії 

уловлювання аміаку із танкових і 

продувних газів; 

 будову, принцип дії та правила 

експлуатації трубопроводів, основного та 
допоміжного устаткування: 

 схему розміщення контрольних точок 

та вузлів регулювання і захисту стадії 

уловлювання аміаку із танкових і 

продувних газів; 

 послідовність операцій з підготовки до 

пуску обладнання стадії уловлювання 

аміаку із танкових і продувних газів; 

 послідовність операцій продування 

обладнання азотом та його опресовування; 

 послідовність операцій з пуску 

обладнання стадії уловлювання аміаку із 

танкових і продувних газів; 

 можливі неполадки в роботі 

обладнання стадії уловлювання аміаку із 

танкових і продувних газів та способи їх 

усунення. 



D.2 Виконувати 

операції 

планової 

зупинки 

обладнання 

стадії 

уловлювання 

аміаку із 

танкових і 

продувних газів 

Уміти: 

 Виконувати операції з планової зупинки 

обладнання стадії уловлювання аміаку із танкових 

і продувних газів. 

Знати: 

 технологічні схеми виробництва аміаку; 

 фізико-хімічні властивості сировини 

та теплоносіїв; 

 технологічний режим і правила 

регулювання процесу уловлювання аміаку 

із танкових і продувних газів на установці; 

 будову, принцип роботи та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

обладнання; 

 схему розміщення контрольних точок 

та вузлів регулювання і захисту стадії 

уловлювання аміаку із танкових і 

продувних газів; 

 послідовність операцій планової 

зупинки обладнання стадії уловлювання 

аміаку із танкових і продувних газів; 

 можливі неполадки в роботі обладнання 

стадії уловлювання аміаку із танкових і 

продувних газів і способи їх усунення. 

D.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконувати 

операції 

аварійної 

зупинки 

обладнання 

стадії 

уловлювання 

аміаку із 

танкових і 

продувних газів 

Уміти: 

 Виконувати операції з аварійної зупинки 

обладнання стадії уловлювання аміаку із танкових 

і продувних газів. 

Знати: 

 технологічну схему виробництва; 

 фізико-хімічні властивості сировини 

та теплоносіїв; 

 технологічний режим і правила 

регулювання процесу уловлювання аміаку 

із танкових і продувних газів на установці; 

 будову, принцип роботи та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

обладнання; 



D.3 Виконувати 

операції з 

аварійної 

зупинки 

обладнання 

стадії 

уловлювання 

аміаку із 

танкових і 

продувних газів 

 схему КВП і А установки стадії 

уловлювання аміаку із танкових і 

продувних газів; 

 послідовність операцій аварійної 

зупинки обладнання стадії уловлювання 

аміаку із танкових і продувних газів; 

 можливі неполадки в роботі 

обладнання стадії уловлювання аміаку із 

танкових і продувних газів і способи їх 

усунення. 

 

 



5. Технічні характеристики стандарту 

5.1. Розробники професійного стандарту: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ», м. Черкаси  

 

5.2. Організація, що затвердила професійний стандарт (галузева рада, ФРУ): 

Галузева рада з розроблення професійних стандартів і професійних кваліфікацій 

Всеукраїнського галузевого об’єднання організацій роботодавців хімічної 

промисловості  

 

5.3. Номер стандарту   –  3. 

 

5.4. Дата затвердження стандарту     12 квітня  2016 

 

5.5. Дата наступного перегляду стандарту   12 квітня  2019 

 

5.6. Аркуш реєстрації змін професійного стандарту 

№ 

п/п Зміни до професійного стандарту 
Дата 

внесення 

зміни 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


