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Паспорт професійного стандарту 

Основна мета виду професійної діяльності 

Виконання діагностики, ревізії, ремонту, монтажу, демонтажу, технічних випробувань, перегонів 

гірничих виїмкових машин. Обслуговування й керування гірничими виїмковими машинами. 

Кваліфікаційний рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій - IV 

Вид економічної діяльності (код КВЕД ДК009: 2010): 

Секція 

В 

Добувна 

промисловість та 

розробка кар’єрів 

Розділ 

05 

Видобування 

кам’яного і бурого 

вугілля 

Група 05.1 

Клас 

05.10 

Видобування 

кам’яного 

вугілля 

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

Розділ Підрозділ Підклас 

8 81 811 

Робітники з обслуговування, експлуатації 

та контролювання за роботою 

технологічного устаткування, складання 

устаткування та машин  

Робітники, що 

обслуговують 

промислове 

устаткування  

Робітники, що обслуговують 

гірниче устаткування та 

устаткування для перероблення 

корисних копалин  

Узагальнена професія: нема 

Професія (назва та код КП ДК 003: 2010): Машиніст гірничих виїмкових машин 8111 

(13673) 

Вимоги до державної сертифікації: підлягає сертифікації  

Назви типових посад: Машиніст гірничих виїмкових машин  

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Кваліфікований робітник 
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1. Загальна інформація з професії 

1.1. Місце в структурі виробничого підприємства 

Підпорядковується: 

 начальнику дільниці. 

Працює під керівництвом: 

 гірничого майстра; 

 бригадира, ланкового. 

Може ставити завдання: 

 члену бригади (ланки), як старший на робочому місці; 

 учневі, стажисту. 

1.2. Місце роботи (цех, дільниця). 

Дільниці: 

 підготовчі; 

 видобувні. 

Виробки: 

 вибої очисні та підготовчі. 

1.3. Умови праці 

Робота під землею 

Режим роботи: 4-змінний по 6 годин. 

Входить до складу:  бригади, ланки. 
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1.4. Шкідливі та небезпечні умови праці 

 підземні умови (в т.р. особливо небезпечні підземні умови праці
1
); 

 шум; 

 вібрація; 

 запиленість повітря; 

 порушення температурного режиму, 

 робота в замкнутому просторі; 

 робота в умовах підвищеної вологості; 

 вимушена поза тіла; 

 інші чинники, встановлені згідно з проведеної атестації робочих місць по умовам 

праці. 

1.5. Засоби індивідуального захисту 

 рукавиці або рукавички (антивібраційні); 

 окуляри або повнолицеві маски; 

 саморятівник; 

 протипиловий респіратор;  

 беруші; 

 акумуляторний світильник (для шахт, небезпечних за раптовими викидами вугілля 

(породи) і газу, індивідуальний сигналізатор метану має бути з’єднаний з 

акумуляторним світильником); 

 спецодяг; 

 спецвзуття; 

 білизна натільна; 

 каска; 

 перев’язувальний пакет; 

 наколінники; 

 інші засоби, встановлені законодавством, Колективним договором підприємства, 

вимогами корпоративного професійного стандарту. 

 

 

 

                                                           
1
 Особливо небезпечні підземні умови - умови в шахтах і рудниках, пов'язані з дією важкопрогнозованих 

проявів гірничо-геологічних і газодинамічних факторів, що створюють небезпеку для життя та здоров'я їх 

працівників (виділення та вибухи газу та пилу, раптові викиди, гірничі удари, обвалення, самозаймання 

гірничих порід, затоплення гірничих виробок тощо) 
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2.  Вимоги до працівника 

2.1. Формальні вимоги 

Стать:  чоловіча 

Вік:             20 років і старше 

Освіта:  повна середня  

2.2. Психофізіологічні особливості 

 уважність; 

 зорова і слухова пам’ять; 

 стресостійкість; 

 орієнтація в замкнутому просторі; 

 фізична витривалість і сила; 

 швидка реакція на аварійні сигнали. 

2.3. Документи, що підтверджують кваліфікацію 

Свідоцтво за професією «Машиніст гірничих виїмкових машин» 

2.4. Особливі умови допуску до самостійної роботи 

До самостійної роботи допускаються працівники, які: 

 пройшли медичний огляд і придатні за станом здоров’я; 

 мають відповідні професійну освіту і свідоцтво за професією; 

 пройшли інструктажі з безпечного виконання робіт; 

 пройшли стажування, строк стажування визначає головний інженер (начальник 

дільниці), але не менше 5-ти робочих змін; 

 пройшли навчання за програмою «Безпека робіт на вугільних пластах, схильних до 

газодинамічних явищ»
2
. 

 

3. Загальні вимоги до професійної діяльності 

3.1. Загальні компетенції 

 Здатність відповідально ставитися до професійної діяльності;  

 Знання професійної термінології;  

 Здатність працювати в команді; 

 Дотримання професійної етики. 

 

                                                           
2 Для шахт, небезпечних за раптовими викидами вугілля (породи) і газу 
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3.2. Базові професійні компетенції 

 Знати основи трудового права в професійній діяльності; 

 Знати основи галузевої економіки;  

 Знати основи енергозбереження; 

 Знати основи гірничої справи 

 Знати основи ощадливого виробництва 

 Дотримуватись вимог законодавчих актов  з охорони праці та промислової безпеки; 

 Дотримуватись правил безпеки у вугільних шахтах;  

 Дотримуватись заходів пожежної безпеки, пилогазового режиму та правил 

поведінки у разі аварії; 

 Дотримуватись вимог Положення про табельний облік, нарядну систему і правил 

внутрішнього трудового розпорядку; 

 Надавати першу долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних випадків. 

 

4. Навчання та професійне зростання 

 4.1. Навчання 

Професійне навчання проводиться у таких формах: перепідготовка, підвищення 

кваліфікації. 

Перепідготовка 

На розряд 
Умови допуску до 

навчання 
Умови присвоєння розряду 

ГРОЗ, 

Прохідник, 

Електрослюсар 

підземний 

(Учень) 

Машиніст 

гірничих 

виїмкових 

машин  

5-6 розряду 

Свідоцтво за професією 

II ступеня не нижче  

5 розряду 

Стаж роботи за 

професією II ступеня  

(5 розряд) не менше 1 

року 

Виконання кваліфікаційної 

пробної роботи  

Складання іспитів (в 

т.р.шляхом тестування) 

Підвищення кваліфікації із підвищенням розряду 

Із розряду На розряд 
Умови допуску до 

навчання 
Умови підвищення розряду 

Машиніст 

гірничих 

виїмкових 

машин  

 5 розряду 

Машиніст 

гірничих 

виїмкових 

машин  

6 розряду 

Наявність свідоцтва з 

професії Машиніст 

гірничих виїмкових 

машин 5 розряду 

Практичний досвід 

роботи за 5 розрядом не 

менше 1 року 

Виконання кваліфікаційної 

пробної роботи  

Складання іспитів (шляхом 

тестування) 
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Підвищення кваліфікації без підвищення розряду 

Проходить на виробництві з періодичністю 1 раз на 5 років обов’язкове підвищення 

кваліфікації в межах професії без підвищення розряду. 

Спеціальне навчання 

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці. 

 

5. Нормативна база діяльності 

5.1.  Нормативні документи, що регулюють діяльність 

 Гірничий закон України 

 Закон України «Про охорону праці» 

 Закон України «Про пожежну безпеку» 

 Правила безпеки у вугільних шахтах, НПАОП 10.0–1.01–10 

 Типове положення про порядок проведення навчання й перевірки знань із питань 

охорони праці, НПАОП 0.00–4.12–05 

 Збірник інструкцій до правил безпеки у вугільних шахтах, наказ Державного 

комітету України з нагляду за охороною праці від 26.10.2004 р. № 236 

 Технічні характеристики та інструкції з експлуатації електромеханічного 

обладнання 

 Правила технічної експлуатації вугільних шахт 

 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників — Видобувна 

промисловість — частина 1, Краматорськ 2013 р. 

 Система управління охороною праці у вугільній промисловості України 

 ГОСТ 12.1.004–91 ССБП Пожежна безпека. Загальні вимоги 

 Інструкція з охорони праці для професії 

 Інструкція з безпечного виконання робіт у підземних електроустановках, ДНАОП 

1.1.30–5.32–96 

 Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електрообладнання, 

ДНАОП 1.1.30–5.38–96 

 Правила безпеки під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, 

ДНАОП 1.2.90–1.01.94 

 Єдині правила безпеки під час розробки рудних, нерудних і розсипних родовищ 

підземним способом, НАОП 1.2.90–1.02.71  

 Інструкція з безпечного виконання гірничих робіт на пластах, небезпечних за 

раптовими викидами вугілля, породи й газу, НПАОП 10.0–5.25–89
3
 

                                                           
3
для шахт, небезпечних за раптовими викидами вугілля (породи) і газу 
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 Перфоратори пневматичні ручні та телескопічні. Загальні вимоги безпеки, НАОП 

1.2.90–2.03–74 ОСТ 48.10–74 

 Законодавство України про охорону праці. Збірник нормативних документів. 

 Правила внутрішнього трудового розпорядку 

 Стандарти, стандартні положення та інші нормативні матеріали, що забезпечують 

професійну діяльність, які введені у дію у відповідності з законодавством. 

5.2. Умови зайнятості, рівень соціального захисту 

Робота:  30 годин на тиждень 

Відпустка:  

 основна – 28 календарних днів, 

 додаткова: 

 за особливий характер праці для працівників, зайнятих на підземних  роботах – 24 

календарних дня, 

 згідно з проведеної атестації робочих місць по умовам праці та Колективного 

договору. 

Соціальні гарантії: відповідно до Галузевої угоди, Колективного договору підприємства. 
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6. Перелік кластерів трудових функцій 

 Спеціальні трудові функції 

Код 

Кластера 

Код трудової 

функції 
Найменування 

Розряд 

5 6 

МГВМ -1 Керування очисними, нарізними комбайнами і врубовими машинами   

МГВМ — 1.1 
Огляд і обслуговування очисних, нарізних комбайнів і 

врубових машин 
+ + 

МГВМ — 1.2 
Експлуатація очисних, нарізних комбайнів і врубових 

машин 
+ + 

МГВМ — 1.3 Ремонт очисних, нарізних комбайнів і врубових машин - + 

МГВМ — 1.4 
Монтаж і демонтаж очисних, нарізних комбайнів і 

врубових машин 
+ + 

МГВМ-2 Керування струговими установками    

МГВМ — 2.1 Огляд і обслуговування стругових установок  + + 

МГВМ — 2.2 Експлуатація стругових установок  + + 

МГВМ — 2.3 Ремонт стругових установок  - + 

МГВМ — 2.4 Монтаж і демонтаж стругових установок  + + 

МГВМ-3 Керування прохідницькими комбайнами    

МГВМ —3.1 Огляд і обслуговування прохідницьких комбайнів  + + 

МГВМ —3.2 Експлуатація прохідницьких комбайнів  + + 

МГВМ —3.3 Ремонт прохідницьких комбайнів  - + 

МГВМ —3.4 Монтаж і демонтаж прохідницьких комбайнів  + + 
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Наскрізні трудові функції 

Код 

Кластера 

Код 

трудової 

функції 

Найменування 
Розряд 

5 6 

СФ-1 Дотримання норм і правил з охорони праці та промислової безпеки 
  

СФ-1.1 Дотримання правил безпеки у вугільних шахтах + + 

СФ-1.2 
Дотримання заходів пожежної безпеки, пилогазового 

режиму та правил поведінки в разі аварії 
+ + 

СФ-1.3 
Дотримання законодавчих і внутрішньокорпоративних 

вимог з охорони праці та промислової безпеки 
+ + 

СФ-1.4 
Дотримання вимог Положення про табельний облік, нарядну 

систему і правил внутрішнього трудового розпорядку 
+ + 

СФ-2 Надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних 

випадків 
+ + 

 

7. Опис трудових функцій 

МГВМ — 1.1 Огляд і обслуговування очисних, нарізних комбайнів і врубових машин 

Основні трудові дії: 

 огляд і приведення в безпечний стан робочого місця; 

 огляд і технічне обслуговування складових частин машини;  

 участь у планово-запобіжних ремонтах; 

 опробування гірничої виймальної машини під навантаженням. 

Знання, необхідні для виконання трудових функцій: 

 паспорт кріплення й керування покрівлею; 

 будова й технічні характеристики експлуатованого обладнання; 

 будова і правила експлуатації системи зрошення; 

 види і способи регулювання виконавчого органу; 

 вимоги до різального інструменту; 

 будова заземлення; 

 терміни зносу деталей і вузлів гірничої виймальної машини; 

 карта і схема змащування; 

 будова й характеристика застосовуваного електро- і гідрообладнання; 

 основи електротехніки, гідравліки та слюсарної справи; 

 система планово-запобіжних ремонтів; 

 порядок і технологія виконання робіт із ремонту обладнання; 

 вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. 

Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: 
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 керування гірничими виїмковими і врубовими машинами; 

 перевірка стану покрівлі; 

 перевірка технічного стану експлуатованого обладнання; 

 виявлення та усунення несправностей; 

 визначення стану різального інструменту і його заміна в разі потреби; 

 контроль та змащування вузлів і деталей машин; 

 робота слюсарним інструментом; 

 виконання планово-запобіжних ремонтів; 

 керування кріпленням і контроль за його станом; 

 дотримання вимог техніки безпеки під час виконання робіт. 

Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання 

різці, мастильні матеріали, 

рукави високого тиску, 

комплект ЗІП 

слюсарний інструмент, 

лопата, лом, обушок, 

сокира, кувалда, 

монтувалка, пила, стропи та 

стропальні пристосування 

домкрат, тягальне пристосування, 

ручна таль, ручний свердлильний 

верстат 

 

МГВМ — 1.2 Експлуатація очисних, нарізних комбайнів і врубових машин 

Основні трудові дії: 

 керування гірничою виймальною і врубовою машинами, контроль технічного стану; 

 контроль за станом покрівлі; 

 участь у керуванні кріпленням; 

 контроль за станом привибійної частини масиву; 

 спостереження у процесі роботи за положенням тягового органу системи переміщення; 

 керування системою зрошення, запобіжними лебідками і маслостанціями; 

 встановлення розпірних і укісних стійок і вибивання стійок, які заважають руху машини; 

 участь у встановленні й переставленні упорної стійки; 

 зачищення машинної дороги; 

 усунення несправностей у процесі роботи. 

Знання, необхідні для виконання трудових функцій: 

 властивості гірських порід і їхня поведінка під час виймання; 

 паспорт кріплення й керування покрівлею; 

 правила експлуатації обслуговуваних машин та механізмів; 

 будова й технічні характеристики експлуатованого обладнання й механізованого кріплення; 

 будова і правила експлуатації системи зрошення; 

 вимоги до різального інструменту; 

 будова й характеристика застосовуваного електро- і гідрообладнання; 

 властивості гірських порід і їхня поведінка під час виймання; 

 засоби транспортування гірничої маси з очисних вибоїв; 

 способи виявлення та усунення несправностей; 

 система планово-запобіжних ремонтів; 
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 попереджувальні ознаки газодинамічних явищ (для шахт, небезпечних за раптовими 

викидами вугілля (породи) і газу); 

 основи електротехніки, гідравліки та слюсарної справи; 

 вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. 

Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: 

 керування гірничими виїмковими і врубовими машинами; 

 забезпечення спрямування зарубки; 

 регулювання виконавчого органа у процесі роботи; 

 обробка вибою виконавчим органом відповідно до гірничо-геологічних умов; 

 виявлення та усунення несправностей гірничих виїмкових машин, механізмів та іншого 

обладнання у процесі роботи; 

 визначення стану різального інструменту й порядок його заміни; 

 керування кріпленням; 

 контроль за станом кріплення; 

 дотримання вимог техніки безпеки під час виконання робіт. 

Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання 

різці, мастильні матеріали, 

рукави високого тиску, 

комплект ЗІП 

слюсарний інструмент, 

лопата, лом, обушок, сокира, 

кувалда, монтувалка, пила, 

стропи та стропальні 

пристосування 

домкрат, тягальне пристосування, 

ручна таль, ручний свердлильний 

верстат 

 

МГВМ — 1.3 Ремонт очисних, нарізних комбайнів і врубових машин 

Основні трудові дії: 

 участь в демонтажі, ремонті, монтажі вузлів та складових частин обслуговуваних машин;   

 участь в налагодженні і перевірці відремонтованого обладнання;  

 пробний пуск машин і устаткування  

Знання, необхідні для виконання трудових функцій: 

 будова й технічні характеристики експлуатованого обладнання; 

 карта і схема змащування; 

 будова й характеристика застосовуваного електро- і гідрообладнання; 

 вимоги та порядок виконання робіт із ремонту обладнання; 

 способи виявлення та усунення несправностей; 

 основи електротехніки, гідравліки та слюсарної справи; 

 система планово-запобіжних ремонтів; 

 вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. 

Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: 

 керування гірничими виїмковими і врубовими машинами; 

 перевірка стану покрівлі та кріплення; 

 виявлення та усунення несправностей; 

 змащування вузлів і деталей машин; 

 виконання ремонту обслуговуваного обладнання; 

 роботи з кріплення забою; 
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 дотримання вимог техніки безпеки під час виконання ремонтних робіт. 

Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання 

мастильні матеріали, рукави 

високого тиску, комплект 

ЗІП 

слюсарний інструмент, 

лопата, лом, обушок, сокира, 

кувалда, монтувалка, пила, 

стропи та стропальні 

пристосування 

домкрат, тягальне пристосування, 

ручна таль, ручний свердлильний 

верстат 

 

МГВМ — 1.4 Монтаж і демонтаж очисних комбайнів і врубових машин 

Основні трудові дії: 

 участь у монтажних роботах; 

 участь у демонтажних роботах; 

 участь у навантаженні, переміщенні й розвантаженні обладнання, окремих частин і вузлів; 

 випробування й налагодження змонтованого обладнання. 

Знання, необхідні для виконання трудових функцій: 

 паспорт кріплення й керування покрівлею; 

 будова й технічні характеристики експлуатованого обладнання; 

 габаритні і вагові характеристики вузлів; 

 послідовність ведення робіт із монтажу, демонтажу обладнання; 

 будова застосовуваного електро- і гідрообладнання; 

 основи слюсарної справи; 

 порядок виконання навантаження, переміщення й розвантаження обладнання, окремих частин 

і вузлів; 

 вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. 

Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: 

 керування гірничими виїмковими і врубовими машинами; 

 здійснення контролю за станом кріплення; 

 виконання слюсарних робіт; 

 виконання робіт із монтажу, демонтажу обладнання; 

 виконання такелажних робіт; 

 дотримання вимог техніки безпеки під час виконання робіт. 

Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання 

кріпильні матеріали слюсарний інструмент, 

лопата, лом, обушок, сокира, 

кувалда, монтувалка, пила, 

стропи та стропальні 

пристосування 

домкрат, тягальне пристосування, 

лебідки, ручна таль, блоки й 

поліспасти, монтажні верстати, 

спецмайданчики, ручний 

свердлильний верстат 
 

МГВМ — 2.1 Огляд і обслуговування стругових установок  

Основні трудові дії: 

 огляд і приведення в безпечний стан робочого місця; 

 огляд і технічне обслуговування складових частин установок та очисних агрегатів; 
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 огляд і технічне обслуговування систем автоматизації та візуалізації систем керування; 

 опробування гірничої виймальної машини під навантаженням. 

Знання, необхідні для виконання трудових функцій: 

 паспорт кріплення й керування покрівлею; 

 будова й технічні характеристики експлуатованого обладнання; 

 будова і правила експлуатації системи зрошення; 

 види і способи регулювання виконавчого органу; 

 вимоги до різального інструменту; 

 будова й характеристика застосовуваного електро- і гідрообладнання; 

 основи електротехніки, гідравліки та слюсарної справи; 

 властивості гірських порід і їх поведінка під час виймання; 

 система планово-запобіжних ремонтів; 

 вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. 

Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: 

 керування гірничими виїмковими машинами; 

 регулювання виконавчого органа за потужністю пласта; 

 перевірка стану покрівлі; 

 перевірка технічного стану експлуатованого обладнання; 

 виявлення та усунення несправностей; 

 визначення стану різального інструменту і його заміна; 

 контроль та змащування вузлів і деталей машин; 

 розкріплення, пересування опорних балок і приводних головок стругових установок; 

 виконання планово-запобіжних ремонтів; 

 здійснення контролю за станом кріплення; 

 дотримання вимог техніки безпеки під час виконання робіт. 

 

Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання 

різці, мастильні матеріали, 

комплект ЗІП 

слюсарний інструмент - 

МГВМ — 2.2 Експлуатація стругових установок   

Основні трудові дії: 

 керування гірничою виймальною машиною й контроль її технічного стану; 

 керування системою зрошення; 

 розкріплення й пересування опорних балок і приводних головок; 

 контроль за станом привибійної частини масиву; 

 усунення несправностей у процесі роботи. 

Знання, необхідні для виконання трудових функцій: 

 властивості гірських порід і їх поведінка під час виймання; 

 паспорт кріплення й керування покрівлею; 

 правила експлуатації обслуговуваних машин та механізмів; 

 будова й технічні характеристики експлуатованого обладнання й механізованого кріплення; 

 будова і правила експлуатації системи зрошення; 
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 види і способи регулювання виконавчого органу; 

 вимоги до різального інструменту; 

 будова й характеристика застосовуваного електро- і гідрообладнання; 

 способи виявлення та усунення несправностей; 

 система планово-запобіжних ремонтів; 

 попереджувальні ознаки газодинамічних явищ (для шахт, небезпечних за раптовими 

викидами вугілля (породи) і газу); 

 вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. 

Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: 

 керування гірничими виїмковими машинами; 

 регулювання виконавчого органа за потужністю пласта; 

 перевірка стану покрівлі; 

 перевірка технічного стану експлуатованого обладнання; 

 виявлення та усунення несправностей; 

 визначення стану різального інструменту і його заміна; 

 розкріплення, пересування опорних балок і приводних головок стругових установок; 

 здійснення контролю за станом кріплення; 

 дотримання вимог техніки безпеки під час виконання робіт. 

 

 

Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання 

різці, мастильні матеріали, 

комплект ЗІП 

слюсарний інструмент - 

МГВМ — 2.3 Ремонт стругових установок   

Основні трудові дії: 

 участь в демонтажі, ремонті, монтажі вузлів та складових частин обслуговуваної установки;   

 участь в налагодженні і перевірці відремонтованого обладнання; 

 пробний пуск машин і устаткування. 

Знання, необхідні для виконання трудових функцій: 

 будова й технічна характеристика експлуатованого обладнання; 

 будова заземлення; 

 карта і схема змащування; 

 система планово-запобіжних ремонтів; 

 вимоги та порядок виконання робіт із ремонту обладнання; 

 порядок виконання такелажних робіт; 

 послідовність ведення робіт з демонтажу-монтажу обладнання; 

 основи електротехніки, гідравліки та слюсарної справи; 

 вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. 

Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: 

 керування гірничими виїмковими машинами; 

 регулювання виконавчого органа за потужністю пласта; 

 перевірка стану покрівлі; 
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 перевірка технічного стану експлуатованого обладнання; 

 виявлення та усунення несправностей; 

 контроль та змащування вузлів і деталей машин; 

 виконання всіх видів ремонту експлуатованого обладнання; 

 здійснення контролю за станом кріплення; 

 дотримання вимог техніки безпеки під час виконання ремонтних робіт. 

 
 

Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання 

мастильні матеріали, 

комплект ЗІП 

слюсарний інструмент, 

лопата, лом, обушок, кувалда, 

монтувалка, стропи та 

стропальні пристосування 

домкрат, тягальне пристосування, 

ручна таль, ручний свердлильний 

верстат 

МГВМ — 2.4 Монтаж і демонтаж стругових установок  

Основні трудові дії: 

 участь у монтажних роботах; 

 участь у демонтажних роботах; 

 участь в переміщенні, навантаженні й розвантаженні обладнання, окремих частин і вузлів; 

 випробування й налагодження змонтованого обладнання. 

Знання, необхідні для виконання трудових функцій: 

 паспорт кріплення й керування покрівлею; 

 будова й технічні характеристики експлуатованого обладнання;  

 будова застосовуваного електро- і гідрообладнання; 

 габаритні і вагові характеристики вузлів; 

 послідовність ведення робіт із монтажу, демонтажу обладнання;  

 порядок виконання такелажних робіт; 

 основи слюсарної справи; 

 вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. 

Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: 

 керування гірничими виїмковими машинами; 

 перевірка стану покрівлі; 

 контроль та змащування вузлів і деталей машин; 

 контроль технічного стану обладнання; 

 здійснення контролю за станом кріплення; 

 виконання слюсарних робіт; 

 виконання робіт із монтажу, демонтажу обладнання; 

 виконання такелажних робіт; 

 дотримання вимог техніки безпеки під час виконання робіт. 

Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання 
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кріпильні матеріали слюсарний інструмент, 

лопата, лом, обушок, сокира, 

кувалда, монтувалка, пила, 

стропи та стропальні 

пристосування 

домкрат, тягальне пристосування, 

лебідки, ручна таль, блоки й 

поліспасти, монтажні верстати, 

спецмайданчики, ручний 

свердлильний верстат 

 

МГВМ — 3.1 Огляд і обслуговування прохідницьких комбайнів  

Основні трудові дії: 

 огляд і приведення в безпечний стан робочого місця; 

 випробування гірничої виймальної й навантажувальної машин під навантаженням; 

 огляд і технічне обслуговування складових частин прохідницьких комбайнів і 

навантажувальних машин. 

Знання, необхідні для виконання трудових функцій: 

 паспорт проведення та кріплення гірничих виробок; 

 будова й технічні характеристики експлуатованого обладнання; 

 види і способи регулювання виконавчого органу; 

 вимоги до різального інструменту; 

 карта і схема змащування; 

 будова й характеристика застосовуваного електро- і гідрообладнання; 

 основи електротехніки, гідравліки та слюсарної справи; 

 система планово-запобіжних ремонтів; 

 вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. 

Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: 

 керування гірничими виїмковими й навантажувальними машинами; 

 регулювання виконавчого органа за потужністю пласта; 

 перевірка стану кріплення; 

 перевірка технічного стану експлуатованого обладнання; 

 виявлення та усунення несправностей; 

 визначення стану різального інструменту і його заміна; 

 контроль та змащування вузлів і деталей машин; 

 виконання планово-запобіжних ремонтів; 

 дотримання вимог техніки безпеки під час виконання робіт. 

Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання 

різці, мастильні матеріали, 

комплект ЗІП 

слюсарний інструмент, 

лопата, лом, обушок, кувалда, 

монтувалка 

домкрат, тягальні пристосування, 

ручна таль 

 

МГВМ — 3.2 Експлуатація прохідницьких комбайнів  

Основні трудові дії: 

 керування гірничою виймальною машиною й допоміжним обладнанням, контроль їхнього 

технічного стану; 
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 керування системою зрошення; 

 усунення несправностей у процесі роботи; 

 переміщення машини із вибою у вибій; 

 контроль за станом привибійної частини масиву. 

Знання, необхідні для виконання трудових функцій: 

 паспорт проведення та кріплення гірничих виробок; 

 правила експлуатації обслуговуваних машин та механізмів; 

 будова й технічні характеристики експлуатованого обладнання; 

 будова і правила експлуатації системи зрошення; 

 види і способи регулювання виконавчого органа у процесі виймання; 

 схеми обробки вибою; 

 вимоги до різального інструменту; 

 властивості гірських порід і їхня поведінка під час виймання; 

 способи виявлення та усунення несправностей; 

 система планово-запобіжних ремонтів; 

 попереджувальні ознаки газодинамічних явищ (для шахт, небезпечних за раптовими 

викидами вугілля (породи) і газу); 

 вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. 

Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: 

 керування гірничими виїмковими й навантажувальними машинами й допоміжним 

обладнанням; 

 перевірка стану грудей вибою; 

 перевірка технічного стану експлуатованого обладнання; 

 виявлення та усунення несправностей; 

 визначення стану різального інструменту і його заміна; 

 контроль за рівнем робочої рідини в гідромуфтах, редукторах, маслостанції; 

 обробка вибою виконавчим органом відповідно до гірничо-геологічних умов; 

 здійснення контролю за станом кріплення виробки; 

 дотримання вимог техніки безпеки під час виконання робіт. 

Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання 

різці, мастильні матеріали, 

комплект ЗІП 

слюсарний інструмент, 

лопата, лом, обушок, кувалда, 

монтувалка 

- 

 

 

МГВМ — 3.3 Ремонт прохідницьких комбайнів  

Основні трудові дії: 

 ремонт основних вузлів гірничих виїмкових машин; 

 ремонт допоміжного й навісного обладнання. 

Знання, необхідні для виконання трудових функцій: 

 будова й технічні характеристики експлуатованого обладнання; 

 карта і схема змащування; 

 система планово-запобіжних ремонтів; 

 порядок виконання робіт із ремонту експлуатованого обладнання; 
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 будова й характеристика застосовуваного електро- і гідрообладнання; 

 основи електротехніки, гідравліки та слюсарної справи; 

 порядок виконання такелажних робіт; 

 вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. 

Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: 

 керування гірничими виїмковими машинами; 

 перевірка стану покрівлі; 

 перевірка технічного стану експлуатованого обладнання; 

 змащування вузлів і деталей машин; 

 виконання ремонту експлуатованого обладнання; 

 здійснення контролю за станом кріплення виробки; 

 дотримання вимог техніки безпеки під час виконання ремонтних робіт. 

Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання 

мастильні матеріали, рукави 

високого тиску, комплект ЗІП 

слюсарний інструмент, 

лопата, лом, обушок, сокира, 

кувалда, монтувалка, пила, 

стропи та стропальні 

пристосування 

домкрат, тягальне пристосування, 

ручна таль, ручний свердлильний 

верстат 

 

 

МГВМ — 3.4 Монтаж і демонтаж прохідницьких комбайнів  

Основні трудові дії: 

 участь у монтажних роботах; 

 участь у демонтажних роботах; 

 участь у переміщенні, навантаженні й розвантаженні обладнання, окремих частин і вузлів; 

 випробування й налагодження змонтованого обладнання. 

Знання, необхідні для виконання трудових функцій: 

 паспорт проведення та кріплення гірничих виробок; 

 будова й технічні характеристики експлуатованого обладнання; 

 карта і схема змащування; 

 порядок виконання робіт із монтажу, демонтажу обладнання; 

 будова й характеристика застосовуваного електро- і гідрообладнання; 

 основи електротехніки, гідравліки та слюсарної справи; 

 порядок виконання такелажних робіт; 

 вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. 

Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: 

 керування гірничими виїмковими машинами; 

 перевірка технічного стану експлуатованого обладнання; 

 змащування вузлів і деталей машин; 

 здійснення контролю за станом кріплення виробки; 

 виконання монтажу, демонтажу гірничих виїмкових машин; 

 виконання такелажних робіт; 

 дотримання вимог техніки безпеки під час виконання робіт. 
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Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання 

кріпильні матеріали слюсарний інструмент, 

лопата, лом, обушок, сокира, 

кувалда, монтувалка, пила, 

стропи та стропальні 

пристосування 

домкрат, тягальне пристосування, 

лебідки, ручна таль, блоки й 

поліспасти, монтажні верстати, 

спецмайданчики, ручний 

свердлильний верстат 
 

 

СФ — 1.1 Дотримання правил безпеки у вугільних шахтах 

Знання, необхідні для виконання трудових функцій: 

 вимоги безпеки, які висувають до Машиніста гірничих виїмкових машин (загальні вимоги, 

вимоги безпеки перед початком роботи, вимоги безпеки під час роботи, вимоги безпеки в 

аварійних ситуаціях, вимоги безпеки після закінчення роботи, основні небезпечні та шкідливі 

виробничі чинників на виробництві, безпечна організація роботи й утримання робочого 

місця); 

 вимоги щодо застосування, утримання і зберігання спецодягу, спецвзуття та засобів 

індивідуального та колективного захисту; 

 вимоги законодавства в галузі охорони довкілля; 

 заходи електробезпеки на робочому місці; 

 заходи безпеки при роботі на пластах, схильних до газодинамичних явищ. 

 Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: 

 застосування безпечних прийомів праці під час виконання технологічних операцій, 

експлуатації машин, механізмів, обладнання та інших засобів виробництва, роботи з 

електрообладнанням; 

 безпечне виконання операцій відповідно до технологічних карт; 

 дії в аварійних ситуаціях згідно з планом ліквідації аварій; 

 поведінка в небезпечних умовах; 

 турбота про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я людей навколо у 

процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства; 

 дотримання вимог корпоративного стандарту. 

СФ — 1.2 Дотримання заходів пожежної безпеки, пилогазового режиму та правил поведінки 

в разі аварії 

Знання, необхідні для виконання трудових функцій: 

 заходи пожежної безпеки; 

 положення пилогазового режиму; 

 позиції Плану ліквідації аварій. 

Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: 

 дії під час пожежі; 

 дії в разі небезпечної та аварійної ситуацій; 

 дії у разі виникнення газодинмичного явища; 

 використання первинних засобів пожежогасіння та засобів саморятування. 

СФ — 1.3 Дотримання законодавчих і внутрішньокорпоративних вимог з охорони праці та 

промислової безпеки 
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Знання, необхідні для виконання трудових функцій: 

 вимоги законодавчих актів і внутрішньокорпоративних Положень (Процедур) з охорони 

праці та промислової безпеки; 

 положення інструкції з охорони праці за професією; 

 Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: 

 виконання своїх обов’язків відповідно до інструкції з охорони праці за професією; 

 виконання положень Закону України про охорону праці та вимог внутрішньокорпоративних 

Положень (Процедур) з охорони праці та промислової безпеки. 

СФ — 1.4 Дотримання вимог Положення про табельний облік, нарядну систему і правил 

внутрішнього трудового розпорядку 

 Знання, необхідні для виконання трудових функцій: 

 вимоги положення про нарядну систему; 

 правила внутрішнього трудового розпорядку; 

 вимоги табельного режиму; 

 положення колективного договору підприємства. 

Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: 

 виконання вимог трудової дисципліни та регламенту виконання робіт; 

 узгодження спільних робіт з іншими працівниками.  

СФ — 2 Надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків 

Знання, необхідні для виконання трудових функцій: 

 правила і прийоми надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі аварії, нещасного 

випадку або гострого захворювання; 

 місце знаходження засобів для надання першої долікарської допомоги (аптечок, шин, 

носилок). 

 Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: 

 визначення характеру ушкоджень і ступеня загрози здоров’ю та життю потерпілих у разі 

нещасних випадків; 

 надання першої медичної допомоги в разі різних видів травм (ураження електричним 

струмом, поранення, вивиху, переломів, зупинки кровотечі, опіків тощо); 

 транспортування потерпілих від місця нещасного випадку до стовбура. 



8. Основні терміни 

Вид трудової діяльності — набір трудових функцій, які виконуються в межах професії. 

Висококваліфіковані працівники — працівники підприємств, що володіють винятковими 

навичками, вміннями та знаннями з професії (виду трудової діяльності). 

Кваліфікація — готовність працівника до якісного виконання конкретних функцій у межах 

певного виду трудової діяльності. Також — формальний результат освоєння професійних 

компетенцій (у вигляді посвідчення), що відповідають вимогам до виконання трудової діяльності в 

межах професії (вимог професійного стандарту). 

Кваліфікаційний розряд (рівень) — сукупність вимог до професійних компетенцій працівників, 

що диференціюються за параметрами складності, нестандартності трудових дій, відповідальності 

й самостійності. 

Кластер трудових функцій — структурний елемент професійного стандарту, який є цілісною, 

завершеною і значущою для цього виду трудової діяльності функцією. Може складатися з набору 

трудових дій або інших трудових функцій. 

Професійний стандарт — нормативний документ, що визначає вимоги до кваліфікації й 

особистісних якостей працівників, а також змісту й умов праці для конкретної галузі професійної 

діяльності. 

Професійний стандарт розроблено   із використанням Методичних рекомендацій із розробки 

професійних стандартів з компетентнісного підходу Міністерства соціальної політики України 

(Київ-2011) на основі галузевих професійних стандартів, регламентів, а також матеріалів, 

отриманих під час роботи фокус-груп на підприємствах Компанії. 

Професійний стандарт використовується для: 

 добору персоналу на підприємства; 

 проведення оцінювання кваліфікації працівників підприємств, а також випускників 

закладів професійної освіти; 

 формування навчальних програм усіх рівнів професійного навчання персоналу на 

виробництві, а також для розробки навчально-методичних матеріалів до цих програм; 

 вирішення широкого кола завдань у галузі управління персоналом (розробки стандартів 

підприємства, систем мотивації та стимулювання персоналу, посадових інструкцій; 

тарифікації посад; відбору, добору та атестації персоналу, планування кар’єри); 

 проведення процедур стандартизації й уніфікації в межах галузі професійної діяльності 

(встановлення й підтримання єдиних вимог до змісту і якості професійної діяльності, 

упорядкування видів трудової діяльності тощо). 

Сфера професійної діяльності (вид економічної діяльності) — сукупність видів трудової 

діяльності, що має загальну інтеграційну основу й передбачає схожий набір професійних 

компетенцій для їх виконання. Є об’єктом класифікації «Класифікатора видів економічної 

діяльності» (КВЕД 009:2010). 

Працівник (співробітник) організації — особа, яка обіймає будь-яку одиницю у штатному 

розкладі організації або виконує певні види робіт в організації поза штатним розкладом. 

Трудова дія — найпростіша (елементарна) виробнича операція, що виконується працівником для 

реалізації своєї трудової функції. 

Трудова функція — це система трудових дій, зумовлена технологічним процесом. Трудові 

функції поділяються на: 

 спеціальні — специфічні для певної професії; 

 загальні (наскрізні) — єдині для галузі професійної діяльності. 

http://vk.com/topic-5632110_26989667
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Умови праці — сукупність чинників виробничого середовища і трудового процесу, що впливають 

на працездатність і здоров’я працівника (тривалість зміни, додаткова відпустка, запиленість, шум, 

вібрація, електромагнітне випромінювання, робота на висоті). 

9. Технічні характеристики стандарту 

9.1. Розробники професійного стандарту: 

Керівник експертної групи  

Начальник відділу з навчання Департаменту з управління персоналом 

вуглевидобутку ДТЕК 

Гасис Н.М. 

 

Учасники експертної групи 

Начальник відділу з підготовчих робіт Департаменту з виробництва 

вуглевидобутку ДТЕК 
Грома В. В. 

Менеджер департаменту з охорони праці та промислової безпеки Департаменту 

охорони праці та промислової безпеки вуглевидобутку ДТЕК 
Лактіонов Е. С. 

Менеджер відділу з очисних, нарізних і монтажно-демонтажних робіт 

вуглевидобутку ДТЕК 
Макаренко О. П. 

Керівник навчально-технічного центру ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» Шикіда О. В. 

Директор ОП «Центр підготовки кадрів» ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» Епштейн О. Б. 

Директор ВП «Навчально-курсовий комбінат» ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» Лілікович В. І. 

Директор Філії «Навчально-курсовий комбінат» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» Яцура А. І. 

Директор Філії «Учбово - курсовий комбінат» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» Василенко М.М. 

Менеджер професійного навчання ВП «Навчально-курсовий комбінат» ТОВ 

«ДТЕК Ровенькиантрацит» 
Федіна Л. В. 

Менеджер професійного навчання Філії «Навчально-курсовий комбінат» ТОВ 

«ДТЕК Добропіллявугілля» 
Дичко Ю. В. 

Головний фахівець Філії «Навчально-курсовий комбінат» ПАТ «ДТЕК 

Павлоградвугілля» 
Чобітько І. В. 

Головний фахівець ВП «Навчально-курсовий комбінат» ТОВ «ДТЕК 

Ровенькиантрацит» 
Суховий Ю. О. 

Головний фахівець ВП «Навчально-курсовий комбінат» ТОВ «ДТЕК 

Ровенькиантрацит» 
Каланжи М. П. 

Головний фахівець Філії «Навчально-курсовий комбінат» ТОВ «ДТЕК 

Добропіллявугілля» 
Оберюхтін М. О. 

Головний фахівець Філії «Навчально-курсовий комбінат» ТОВ «ДТЕК 

Добропіллявугілля» 
Воробйов В. Д. 
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Провідний фахівець ВП «Навчально-курсовий комбінат» ТОВ «ДТЕК 

Ровенькиантрацит» 
Мільцев В. П. 

Провідний фахівець Філії «Навчально-курсовий комбінат» ТОВ «ДТЕК 

Добропіллявугілля» 
Тихонов В. М. 

Майстер виробничого навчання відділу навчання і розвитку персоналу ПАТ 

«Краснодонвугілля» 

Фесенко В.В. 

Майстер виробничого навчання відділу навчання і розвитку персоналу ПАТ 

«Краснодонвугілля» 

Олейніков Ю.Ю. 

Майстер виробничого навчання відділу навчання і розвитку персоналу ПАТ 

«Краснодонвугілля» 

Котвицький В.Ф. 

Майстер виробничого навчання відділу навчання і розвитку персоналу ПАТ 

«Краснодонвугілля» 

Григоренко А.Ю. 

Майстер виробничого навчання відділу навчання і розвитку персоналу ПАТ 

«Краснодонвугілля» 

Сарафанчук А.В. 

Технічні консультанти 

9.2. Номер стандарту: 006-МГВМ 

Заступник директора з виробництва Дирекції з видобутку вугілля  ДТЕК Барабаш М. В. 

Керівник департаменту з виробництва Дирекції з видобутку вугілля ДТЕК Черватюк В. Г. 

Начальник відділу з охорони праці Департаменту з охорони праці та промислової 

безпеки   дирекції  вуглевидобутку  ДТЕК 

Берло В.Г. 

Наукові консультанти  

Завідуючий кафедри підземної розробки родовищ, доктор технічних наук, 

професор Національного гірничого університету 

Бондаренко В. І. 

 

Доцент кафедри підземної розробки родовищ, кандидат технічних наук 

Національного гірничого університету 

Медяник В.Ю. 

 

Літературний редактор  

Головний фахівець відділу з навчання Департаменту з управління персоналом 

дирекції  вуглевидобутку  ДТЕК 

Сильченко С. А. 

Рецензенти 
 

Головний технічний інспектор Незалежної профспілки гірників України Сименко С.С. 

Начальник відділу навчання і розвідку персоналу ПАТ «Краснодонвугілля» Фатула К.І. 

Провідний спеціаліст відділу навчання і розвідку персоналу ПАТ 

«Краснодонвугілля» 

Калінкіна Ю.Г. 

Майстер виробничого навчання відділу навчання і розвитку персоналу ПАТ 

«Краснодонвугілля» 

Купенко Н.І. 
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9.3. Дата затвердження стандарту: 01.06.2016 

9.4. Організація, що затвердила професійний стандарт: 

Галузева рада при  Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація 

роботодавців паливно-енергетичного комплексу України» з розробки професійних 

стандартів і професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому комплексі 

9.5. Дата наступного перегляду стандарту: 01.06.2019 

9.6. Лист реєстрації змін професійного стандарту 

№ 

з/п 
Зміни в професійному стандарті 

Дата 

внесення 

змін 

1.   

 

 


