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Професійний стандарт 

 

НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ ВИРОБНИЦТВА АМІАКУ 
 

1. Паспорт професійного стандарту 

 

1.1 Основна мета виду професійної діяльності – здійснення технічного 

керівництва роботою зміни на 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) 

 

Клас Підклас Група 

122 1222 1222.2 

Керівники виробничих та 

інших основних 

підрозділів 

Керівники виробничих 

підрозділів у 

промисловості 

Начальники (інші 

керівники) та майстри 

виробничих дільниць 

(підрозділів) у 

промисловості 

 

1.4 Узагальнена професія – начальник зміни. 

1.5 Професія (код та назва по КП ДК 003:2010): начальник зміни 

(промисловість), 1222. 

1.6 Вимоги до державної сертифікації: підлягає сертифікації. 

1.7 Назви типових посад: начальник зміни. 

1.8 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр. 

 

 



2. Загальні вимоги до професійної діяльності 

    2.1 Загальні компетенції 

Код Загальні компетенції 

 Здатність відповідально ставитися до професійної діяльності 

 Володіти професійною лексикою 

 Здатність координувати дії підлеглого персоналу 

 Здатність діяти в нестандартних ситуаціях 

 Дотримуватися професійної етики 

 Запобігати конфліктним ситуаціям 

 3датність прогнозувати результати діяльності 

 

   2.2. Базові професійні компетенції 

Код Базові професійні компетенції 

 Знати: 

фізико-хімічні основи технології отримання аміаку, 

технології отримання аміаку, 

будову та принцип роботи технологічного обладнання, 

енерготехнологію процесів виробництва аміаку, 

загальні технічні дисципліни, 

матеріалознавство, 

електротехніку та основи електроніки, 

основи психології управління колективом, 

системи менеджменту якості. 

 Знати технологічний регламент виробництва аміаку 

 Знати технологічні схеми виробництва аміаку 

 Знати і вміти використовувати технологічне обладнання 

 Знати правила охорони праці промислової безпеки 

 Знати правила з пожежної безпеки та ліквідації аварій 

 Знати стандарти з охорони навколишнього середовища 

 Знати і дотримуватись правил технічної експлуатації та вимог 

інструкцій по експлуатації обладнання і механізмів, що забезпечують 

роботу виробництва аміаку 

 Уміти організовувати роботу технічного персоналу, приймати і 

здавати робоче місце, планувати трудову діяльність, оцінювати 

результати власної діяльності та діяльності колективу 

 Уміти користуватися засобами вимірювальної техніки, системами 

сигналізації та протиаварійного захисту 

 Уміти читати технологічні схеми 

 Уміти організовувати безпечну роботу персоналу з устаткуванням, 

механізмами та інструментом 

 Уміти надати долікарську допомогу 

 Дотримуватись посадових інструкцій 

 Додержуватися правил виробничої санітарії 

 



3. Узагальнений опис трудових функцій професійного стандарту 

 

Трудова функція Трудова дія 

Код Найменування Найменування Код 

А 

 

Організувати 

роботу 

технічного 

персоналу на 

робочих місцях 

Виконувати дії з організації роботи технічного персоналу на робочих місцях до 

початку зміни та по її закінченню 

А.1 

 

В 

 

 

Проводити 

технічне 

керівництво 

роботою зміни і 

забезпечувати 

безпечне ведення 

технологічного 

процесу 

Здійснювати контроль за веденням технологічного процесу на всіх стадіях 

виробництва. 

В.1 

Виконувати дії по корекції, усуненню або зниженню наслідків допущених порушень 

технологічного режиму. 

В.2 

Здійснювати контроль за виконанням графіку аналітичного контролю виробництва В.3 

Здійснювати контроль за технічним станом і безпечною експлуатацією обладнання 

виробництва 

В.4 

С Керувати 

процесами пуску 

та зупинки 

обладнання та 

технологічних 

систем 

Здійснювати керування процесом пуску обладнання та технологічних систем С.1 

Здійснювати керування процесом зупинки обладнання та технологічних систем С.2 

D Забезпечувати 

підготовку та 

здачу обладнання 

в ремонт і 

приймання з 

ремонту 

Здійснювати керування процесом  підготовки та здачі обладнання в ремонт D.1 

Здійснювати керування процесом приймання обладнання з ремонту D.2 



Е Проводити 

навчально-

тренувальні 

заняття з 

персоналом зміни  

Проводити навчально-тренувальні заняття з персоналом зміни згідно з планами 

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій 

Е.1 

F Вести технічну 

документацію  

Виконувати дії з ведення технічної документації F.1 

 

 



4. Опис трудових функцій 

Трудова функція А 
Виконувати дії з організації роботи технічного персоналу на робочих місцях до початку зміни та по її закінченню 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

А.1 Виконувати дії 

з організації 

роботи 

технічного 

персоналу на 

робочих місцях 

до початку 

зміни та по її 

закінченню 

 

Уміти: 

 Виконувати дії з організації роботи 

технічного персоналу на робочих місцях до 

початку зміни; 

 Виконувати дії з організації роботи 

технічного персоналу на робочих місцях по 

закінченню зміни. 

 

Знати: 

 постанови, розпорядження, накази, 

методичні, нормативні та інші матеріали з 

технологічної підготовки, організації та 

оперативного управління виробництвом; 

 порядок ведення змінної документації та 

журналів; 

 вимоги цехових інструкцій в межах 

своїх повноважень; 

 технологічний регламент цеху; 

 технологічну схему, обладнання 

виробництва, КВП і А, принцип його роботи, 

правила технічної експлуатації; 

 можливі неполадки в роботі обладнання 

та методи їх усунення; 

 правила внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства; 

 правила прийняття та передачі зміни. 

 



Трудова функція В 

 

Проводити технічне керівництво роботою зміни і забезпечувати безпечне ведення технологічного процесу 

 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

В.1 Здійснювати 

контроль за 

веденням 

технологічного 

процесу на всіх 

стадіях 

виробництва 

Уміти: 

 Виконувати операції з контролю за веденням 

технологічного процесу на всіх стадіях 

виробництва. 

 

Знати: 

 технологічний регламент цеху; 

 технологічну схему, обладнання 

виробництва, КВП і А, принцип його 

роботи, правила технічної експлуатації; 

 можливі неполадки в роботі 

обладнання та методи їх усунення; 

 технічні вимоги, що пред’являються 

до сировини, матеріалів, енергоресурсів, 

напівпродуктів, готової продукції, 

перспективи розвитку цеху, товариства, 

передовий вітчизняний та світовий досвід з 

виробництва аналогічної продукції; 

 правила технічної експлуатації 

обладнання установок очистки газу; 

 правила контролю за станом 

обладнання, трубопроводів, арматури, 

запобіжних засобів, засобів КВП і А; 

 норми витрат сировини, матеріалів та 

енергоресурсів; 

 екологічні аспекти та небезпеки, 

ідентифіковані в цеху та профілактичні 

заходи, які забезпечують безпечне 

проведення робіт відносно ідентифікованих 

небезпек та екологічних аспектів. 



Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

В.2 

 

 

Виконувати дії 

по корекції, 

усуненню або 

зниженню 

наслідків 

допущених 

порушень 

технологічного 

режиму 

Уміти: 

 Виконувати операції по корекції, усуненню 

або зниженню наслідків допущених порушень 

технологічного режиму. 

Знати: 

 технологічний регламент цеху; 

 технологічну схему, обладнання 

виробництва, КВП і А, принцип його 

роботи, правила технічної експлуатації; 

 можливі неполадки в роботі 

обладнання та методи їх усунення; 

 правила технічної експлуатації 

обладнання установок очистки газу; 

 правила контролю за станом 

обладнання, трубопроводів, арматури, 

запобіжних засобів, засобів КВП і А; 

 норми витрат сировини, матеріалів та 

енергоресурсів; 

 екологічні аспекти та небезпеки, 

ідентифіковані в цеху та профілактичні 

заходи, які забезпечують безпечне 

проведення робіт відносно ідентифікованих 

небезпек та екологічних аспектів. 

В.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснювати 

контроль за 

виконанням 

графіку 

аналітичного 

контролю 

виробництва 

 

 

 

Уміти: 

 Виконувати операції по контролю за 

виконанням графіку аналітичного контролю 

виробництва. 

 

 

 

 

 

 

Знати: 

 технологічний регламент цеху; 

 можливі неполадки в роботі 

обладнання та методи їх усунення; 

 будову, принцип дії та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

обладнання; 

 правила контролю за станом 

обладнання, трубопроводів, арматури, 

запобіжних засобів, засобів КВП і А; 



Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

В.3 Здійснювати 

контроль за 

виконанням 

графіку 

аналітичного 

контролю 

виробництва 

  норми витрат сировини, матеріалів та 

енергоресурсів; 

 графік аналітичного контролю 

виробництва; 

 екологічні аспекти та небезпеки, 

ідентифіковані в цеху та профілактичні 

заходи, які забезпечують безпечне 

проведення робіт відносно ідентифікованих 

небезпек та екологічних аспектів. 

В.4 Здійснювати 

контроль за 

технічним 

станом і 

безпечною 

експлуатацією 

обладнання 

виробництва 

Уміти: 

 Виконувати операції по контролю за 

технічним станом і безпечною експлуатацією 

обладнання виробництва 

Знати: 

 технологічний регламент цеху; 

 технологічну схему, обладнання 

виробництва, КВП і А, принцип його 

роботи, правила технічної експлуатації; 

 можливі неполадки в роботі 

обладнання та методи їх усунення; 

 будову, принцип дії та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

обладнання; 

 правила контролю за станом 

обладнання, трубопроводів, арматури, 

запобіжних засобів, засобів КВП і А. 

 
 



Трудова функція C 

 

Керувати процесами пуску та зупинки устаткування та технологічних систем 

 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

C.1 Здійснювати 

керування 

процесом пуску 

обладнання та 

технологічних 

систем 

Уміти: 

 Виконувати дії з керування процесом пуску 

обладнання та технологічних систем. 

 

Знати: 

 технологічну схему виробництва; 

 технологічний регламент цеху; 

 технологічну схему, обладнання 

виробництва, КВП і А, принцип його 

роботи, правила технічної експлуатації; 

 можливі неполадки в роботі 

обладнання та методи їх усунення; 

 будову, принцип дії та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

обладнання; 

 послідовність операцій з підготовки до 

пуску та пуску обладнання та 

технологічних систем; 

 правила контролю за станом 

обладнання, трубопроводів, арматури, 

запобіжних засобів, засобів КВП і А; 

 норми витрат сировини, матеріалів 

та енергоресурсів; 

 екологічні аспекти та небезпеки, 

ідентифіковані в цеху та профілактичні 

заходи, які забезпечують безпечне 

проведення робіт відносно 

ідентифікованих небезпек та екологічних 

аспектів. 



Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

C.2 

 

Здійснювати 

керування 

процесом 

зупинки 

обладнання та 

технологічних 

систем 

Уміти: 

 Виконувати дії з керування процесом 

зупинки обладнання та технологічних систем. 

Знати: 

 технологічну схему виробництва; 

 технологічний регламент цеху; 

 технологічну схему, обладнання 

виробництва, КВП і А, принцип його 

роботи, правила технічної експлуатації; 

 можливі неполадки в роботі 

обладнання та методи їх усунення; 

 будову, принцип дії та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

обладнання; 

 послідовність операцій з підготовки до 

зупинки та зупинки обладнання і 

технологічних систем; 

 правила контролю за станом 

обладнання, трубопроводів, арматури, 

запобіжних засобів, засобів КВП і А; 

 норми витрат сировини, матеріалів 

та енергоресурсів; 

 екологічні аспекти та небезпеки, 

ідентифіковані в цеху та профілактичні 

заходи, які забезпечують безпечне 

проведення робіт відносно 

ідентифікованих небезпек та екологічних 

аспектів. 

 

 

 

 



Трудова функція D 

Забезпечувати підготовку та здачу устаткування в ремонт і приймання з ремонту 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

D.1 Здійснювати 

керування 

процесом  

підготовки та 

здачі 

обладнання в 

ремонт 

Уміти: 

 Виконувати дії з керування процесом 

підготовки та здачі обладнання в ремонт. 

Знати: 

 технологічну схему виробництва; 

 технологічну схему, обладнання 

виробництва, КВП і А, принцип його 

роботи, правила технічної експлуатації; 

 можливі неполадки в роботі 

обладнання та методи їх усунення; 

 будову, принцип дії та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

обладнання; 

 послідовність операцій з підготовки та 

здачі обладнання в ремонт. 

 

D.2 Здійснювати 

керування 

процесом 

приймання 

обладнання з 

ремонту 

Уміти: 

 Виконувати дії з керування процесом 

приймання обладнання з ремонту. 

Знати: 

 технологічну схему виробництва; 

 технологічну схему, обладнання 

виробництва, КВП і А, принцип його 

роботи, правила технічної експлуатації; 

 можливі неполадки в роботі 

обладнання та методи їх усунення; 

 будову, принцип дії та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

обладнання; 

 послідовність операцій з приймання 

обладнання з ремонту. 

 



Трудова функція Е 

Проводити навчально-тренувальні заняття з персоналом зміни 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

Е.1 Проводити 

навчально-

тренувальні 

заняття з 

персоналом 

зміни згідно з 

планами 

локалізації та 

ліквідації 

аварійних 

ситуацій і 

аварій 

Уміти: 

 Проводити навчально-тренувальні заняття з 

персоналом зміни згідно з планами локалізації та 

ліквідації аварійних ситуацій і аварій. 

Знати: 

 технологічну схему виробництва; 

 технологічну схему, обладнання 

виробництва, КВП і А, принцип його 

роботи, правила технічної експлуатації; 

 можливі неполадки в роботі 

обладнання та методи їх усунення; 

 будову, принцип дії та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

обладнання; 

 правила та нормативні акти з 

охорони праці та охорони навколишнього 

середовища, протипожежної безпеки, 

промислової санітарії; 

 систему управління охороною праці 

на підприємстві, систему менеджменту 

навколишнього середовища; 

 політику товариства в галузі якості, 

охорони праці та навколишнього 

середовища; 

 екологічні аспекти та небезпеки, 

ідентифіковані в цеху та профілактичні 

заходи, які забезпечують безпечне 

проведення робіт відносно 

ідентифікованих небезпек та екологічних 

аспектів. 

 



Трудова функція F 

Вести технічну документацію 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

F.1 Виконувати дії 

з ведення 

документації  

Уміти: 

 Виконувати дії з ведення документації 

Знати: 

 постанови, розпорядження, накази, 

методичні, нормативні та інші матеріали з 

технологічної підготовки, організації та 

оперативного управління виробництвом; 

 правила внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства; 

 порядок ведення змінної документації та 

журналів; 

 вимоги цехових інструкцій в межах 

своїх повноважень; 

 інструкції з охорони праці по робочих 

місцях підлеглого персоналу, посадові 

інструкції персоналу; 

 правила ведення журналу обліку 

робочого часу обладнання; 

 правила ведення первинного табелю 

обліку робочого часу персоналу зміни; 

 правила складання відомостей дефектів 

основного устаткування цеху. 

 



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   –  4. 

 

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 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


