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Паспорт професійного стандарту 

Основна мета виду професійної діяльності 

Керування різними підіймальними машинами під час спускання й підіймання людей, вантажів, 

матеріалів і різного обладнання у вертикальних стовбурах і похилих виробках. Слідкування  за 

технічним станом, участь в обслуговуванні, ревізії та усуненні дрібних несправностей у роботі 

підіймальної машини. 

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 

Секція 

В 

Добувна 

промисловість та 

розробка кар’єрів 

Розділ 

07 

Видобування 

металевих руд 

Група 07.1 

Клас 

07.10 

Видобування 

залізних руд 

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

Розділ Підрозділ Підклас 

8 83 833 

Робітники з обслуговування, експлуатації 

та контролювання за роботою 

технологічного устаткування, складання 

устаткування та машин  

Водії та робітники з 

обслуговування 

пересувної техніки та 

установок 

Робітники, що обслуговують 

сільськогосподарські та інші 

пересувні установки 

Узагальнена професія: нема 

Професія (назва та код КП ДК 003: 2010): Машиніст підіймальної машини, код 8333 

(14021 ) 

Вимоги до державної сертифікації: підлягає сертифікації  

Назви типових посад: Машиніст підіймальної машини 

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

1.1. Місце в структурі виробничого підприємства 

Підпорядковується і працює під керівництвом: 

 головного механіка; 

 заступника головного механіка зі стаціонарного обладнання; 

 старшого механіка з підйому; 

 начальника (механіка) дільниці. 

Може ставити завдання: 

 учневі машиніста підіймальної машини; 

 стажисту. 

1.2. Місце роботи (цех, дільниця). 

Дільниця стаціонарного обладнання 

1.3. Умови праці 

Робота на поверхні і під землею 

Режим роботи: згідно зі змінними графіками роботи 

Входить до складу:  дільниці. 

1.4. Шкідливі та небезпечні умови праці 

 рівень шуму; 

 мікроклімат у виробничих приміщеннях ( камерах підіймальних машин); 

 напруженість праці; 

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

праці. 

Для машиністів, які обслуговують підземні машини, додатково: 

 вміст у повітрі робочої зони аерозолів фіброгенної дії (пил). 

1.5. Засоби індивідуального захисту 

 костюм із бавовняних тканин або змішаних тканин; 

 білизна натільна; 

 білизна натільна утеплена (для зимового періоду); 

 черевики або чоботи гумові; 

 чоботи шкіряні з жорстким підноском (у разі необхідності); 

 онучі бавовняні 

 рукавички бавовняні; 

 каска захисна; 
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 підшоломник літній; 

 захисні окуляри; 

 навушники протишумові або вкладиші протишумові для огляду компресорних 

установок; 

 респіратор протиаерозольний або напівмаска протиаерозольна зі змінними 

фільтрами (тільки для підземних працівників). 

 саморятівник; 

 акумуляторний світильник; 

 перев’язувальний пакет (тільки для підземних умов праці); 

 інші засоби, встановлені законодавством, Колективним договором, вимогами 

корпоративного професійного стандарту. 

Взимку додатково: 

 куртка або костюм зі змішаних тканин; 

 чоботи шкіряні утеплені з жорстким підноском або черевики шкіряні з високими 

берцями від знижених температур; 

 підшоломник зимовий; 

 рукавички з полімерним покриттям, морозостійкі. 

На кожному робочому місці машиніста підіймальної машини мають бути: 

 діелектричні рукавички; 

 діелектричний килимок; 

 діелектричний полок; 

 діелектричні боти. 

1.6. Документи, що необхідні при виконанні робіт 

 Книга огляду шахтних стволів. 

 Книга огляду підйомної установки. 

 Книга прийому - здачі зміни. 

 Книга огляду канатів та їх витрат. 

 Альбом карт БМП (Блокування-маркування-перевірка). 

2.  Вимоги до працівника 

2.1. Формальні вимоги 

Стать:  

при управлінні підземними підіймальними машинами: чоловіча,  

при управлінні поверхневими підіймальними машинами: чоловіча, жіноча. 

Вік:             22 роки і старший 

Освіта:  повна або базова вища, професійно-технічна  або підготовка 

безпосередньо на виробництві, без вимог до стажу роботи 
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2.2. Психофізіологічні особливості 

 уважність; 

 зорова і слухова пам’ять; 

 стресостійкість; 

 фізична витривалість; 

 здатність одночасно контролювати показання приладів і аналізувати технічний стан 

підіймальної машини за допомогою органолептичного методу; 

 швидка та адекватна реакція на аварійні сигнали. 

2.3. Документи, що підтверджують кваліфікацію 

Свідоцтво за професією «Машиніст підіймальної машини» 

2.4. Особливі умови допуску до самостійної роботи 

 медичний огляд; 

 відповідна професійна освіта або свідоцтво за професією; 

 інструктаж з безпечного виконання робіт; 

 стажування на робочому місці; 

 допуск до обслуговування ємностей, що працюють під тиском, для виконання 

огляду й перевірки справності обладнання гальмівних систем підіймальних машин; 

 наявність групи з електробезпеки не нижче III за умови самостійного виконання 

робіт в електроустановках напругою до 1000 В; 

 наявність стажу роботи не менше одного року на вантажних підіймальних 

машинах - для машиністів підіймальних машин, прийнятих на людські, 

грузолюдські, а також багатоканатні підйоми. 

3. Навчання та професійне зростання 

3.1. Навчання 

Професійне навчання проводиться у таких формах: підготовка, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації. 

 

Підготовка 

На професію Умови допуску до навчання Умови присвоєння розряду 

Машиніст підіймальної 

машини (поверхневий 

комплекс)  

Наявність повної середньої 

освіти 

Виконання кваліфікаційної 

пробної роботи  

Складання іспитів (зокрема 

шляхом тестування) 
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Перепідготовка 

На професію Умови допуску до навчання Умови присвоєння розряду 

Машиніст підіймальної 

машини (робота в 

підземних умовах)  

Наявність повної середньої 

освіти 

Досвід роботи за однією з 

підземних професій не 

менше 1 року Виконання кваліфікаційної 

пробної роботи  

Складання іспитів (зокрема 

шляхом тестування) Машиніст підіймальної 

машини (поверхневий 

комплекс) 

Наявність повної середньої 

освіти 

Досвід роботи на 

гірничодобувному 

підприємстві не менше 1 

року 

Підвищення кваліфікації без підвищення розряду 

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

кваліфікації в межах професії. 

Спеціальне навчання 

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці. 
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4. Нормативна база діяльності 

4.1.  Нормативні документи, що регулюють діяльність 

 Гірничий закон України 

 Закон України «Про охорону праці» 

 Закон України «Про пожежну безпеку» 

 Закон України «Про охорону навколишнього середовища» 

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

 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, 

ДНАОП 0.00-1.07–94 

 Типове положення про порядок проведення навчання й перевірки знань із питань 

охорони праці, НПАОП 0.00–4.12–05 

 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів України 

 Правила технічної експлуатації вугільних шахт 

 Збірник інструкцій до Правил безпеки у вугільних шахтах (Том 2), наказ 

Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 26.10.2004 

г. №236 

 Керівництва з експлуатації, технічного обслуговування і ремонту шахтних 

підіймальних машин 

 Керівництво з ревізії, налагодження та випробування шахтних підіймальних 

установок  

 Керівництво з експлуатації апаратури шахтної стовбурової сигналізації та зв'язку  

 Керівництва з експлуатації, технічного обслуговування електрообладнання 

шахтних підіймальних машин 

 Методичні вказівки щодо забезпечення вимог безпеки апаратури шахтної 

стовбурової сигналізації та зв'язку, МакНДІ 

 Інструкція з експлуатації сталевих канатів в шахтних стволах, ВНДІГМ ім. 

М.М.Федорова  

 Інструкція з експлуатації сталевих канатів в шахтних стволах, РД03-439-02 

 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників — Випуск 5 

Гірничодобувна промисловість розділ Вугільна промисловість, Донецьк 

2013 

 Система управління охороною праці у вугільній промисловості України 

 ГОСТ 12.1.004–91 ССБП Пожежна безпека. Загальні вимоги 

 Інструкція з охорони праці для професії Машиніст підіймальної машини 

 Інструкція для машиністів шахтних підіймальних установок (ВНДІГМ ім. М.М. 

Федорова)  

 Законодавство України з охорони праці. Збірник нормативних документів  

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

підземним способом, НАОП 1.2.90–1.02.71 (для гірничорудних підприємств) 
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 Інструкція з безпечного виконання гірничих робіт на пластах, небезпечних за 

раптовими викидами вугілля, породи й газу, НПАОП 10.0–5.25–891 

 Правила внутрішнього трудового розпорядку 

 Галузева угода між Міністерством палива та енергетики України, власниками 

підприємств у вугільній промисловості і профспілками вугільної промисловості 

 Стандарти, стандартні положення та інші нормативні матеріали, що забезпечують 

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

4.2. Умови зайнятості, рівень соціального захисту 

Робота:   

 30 годин на тиждень при управлінні підземними підіймальними машинами;  

 36 годин на тиждень для поверхневих машиністів підіймальних машин на роботах з 

проведення та поглиблення вертикальних стволів, обслуговування 

неавтоматизованого  підіймального обладнання; 

 40 годин на тиждень при управлінні поверхневими підіймальними машинами . 

Відпустка: розмір відпустки встановлюється згідно КЗпП України, Закону України «Про 

відпустки», результатів атестації робочих місць за умовами праці, Колективного 

договору підприємства. 

Соціальні гарантії: відповідно до Галузевої угоди, Колективного договору підприємства. 

                                                           
1
для шахт, небезпечних за раптовими викидами вугілля (породи) і газу 
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5. Перелік кластерів трудових функцій 

 Спеціальні трудові функції 

Наскрізні трудові функції 

Код 

Кластера 

Код 

трудової 

функції 

Найменування 

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 

СФ-3 Дотримання правил екологічної безпеки 

Код 

Кластера 

Код трудової 

функції 
Найменування 

МПМ -1 Приймання-здавання зміни 

МПМ-2 Експлуатація підіймальної машини 

МПМ — 2.1 Керування підіймальною машиною у штатному режимі 

МПМ — 2.2 Керування підіймальною машиною в разі нестандартних і аварійних 

ситуацій 

МПМ — 2.3 Участь у технічному огляді обладнання й усуненні дрібних 

несправностей підіймальної машини 
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6. Опис трудових функцій 

МПМ — 1 Приймання-здавання зміни 

Основні трудові дії: 

 підготовка робочого місця; 

 ознайомлення із записами у прошнурованих книгах за попередню зміну; 

у разі, якщо підіймальна установка не працює: 

 огляд елементів кінематичної схеми машини; 

 огляд пускової апаратури; 

 огляд і перевірка справності канатів (у межах машинного залу); 

 огляд і перевірка систем подавання стисненого повітря (робочої рідини); 

 огляд і перевірка сигналізації; 

 огляд і перевірка справності гальмівної системи; 

 огляд і перевірка систем змащення; 

 огляд і перевірка справності контрольно-вимірювальних приладів; 

у разі, якщо підіймальна установка працює: 

 огляд і перевірка справності елементів кінематичної схеми машини; 

 огляд і перевірка справності пускової апаратури; 

 огляд і перевірка справності канатів; 

 огляд і перевірка справності гальмівної системи; 

 огляд і перевірка справності контрольно-вимірювальних приладів; 

 огляд і перевірка захисних і блокувальних пристроїв; 

 огляд і перевірка систем змащення; 

 огляд і перевірка електродвигуна(ів) підіймальної машини; 

 перегін підіймальних ємностей (ємності) порожніми; 

 фіксування результатів огляду, перевірки справності, перегону ємностей у журналі 

приймання-здавання змін. 

Знання, необхідні для виконання трудових функцій: 

 вимоги до безпечного стану робочого місця; 

 графік роботи підіймальної машини; 

 конструкція і вимоги до експлуатації шахтних підіймальних ємностей, парашутних 

пристроїв, провідників, армування стовбура; 

 конструкція канатів і правила догляду за ними; 

 конструкція, принцип роботи та правила безпечної експлуатації підіймальної установки; 

 порядок і технологія виконання робіт із ремонту обладнання; 

 комутаційна схема підйому; 

 принцип роботи і правила обслуговування контрольно-вимірювальної апаратури; 

 будова й порядок роботи системи регульованого робочого й запобіжного гальмування; 

 конструкція й порядок роботи апаратури шахтної стовбурної сигналізації та зв’язку; 
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 будова заземлення; 

 карти і схеми змащення, терміни зносу окремих деталей і вузлів підіймальної машини; 

 порядок повідомлення керівництву про стан обладнання та недоліки, виявлені під час 

приймання-здавання зміни; 

 вимоги техніки безпеки під час виконання робіт. 

Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: 

 аналіз роботи обладнання упродовж попередньої зміни за записами в журналі приймання-

передачі зміни; 

 керування підіймальною машиною відповідно до вимог правил безпеки; 

 проведення огляду та перевірки справності обладнання підіймальної установки з 

дотриманням алгоритму та змісту технологічних операцій; 

 аналіз стану підіймальної установки за показниками приладів, мнемосхемою й 

органолептичними показниками; 

 виявлення неполадок у роботі; 

 читання креслень і схем; 

 інформування керівництва про стан і роботу підіймальної установки; 

 дотримання вимог техніки безпеки під час керування. 

Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання 

миючі засоби відро, швабра, віник, 

канцелярське приладдя, 

молоток, гайкові ключі, щупи, 

плоскогубці, шприц - маслянка, 

пристосування для перевірки 

захистів і блокувань 

покажчик напруги 

 

МПМ — 2.1 Керування підіймальною машиною у штатному режимі 

Основні трудові дії: 

 спускання/підіймання людей і вантажів із дотриманням діаграми руху підіймальних 

ємностей; 

 спостереження за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, мнемосхеми; 

 спостереження за станом і положенням каната на барабані під час роботи підіймача; 

 спостереження за змащенням і роботою вузлів підіймальної машини, передач, 

електродвигунів, компресора й повітрозбірників. 

Знання, необхідні для виконання трудових функцій: 

 графік роботи підійому; 

 конструкція і вимоги до експлуатації шахтних підіймальних ємностей, парашутних 

пристроїв, провідників, армування стовбура; 

 конструкція канатів і правила догляду за ними; 

 конструкція, принцип роботи та правила безпечної експлуатації підіймальної установки; 

 комутаційна схема підійому; 

 норми витрати споживаної електроенергії; 

 види несправностей роботи підійому й методи їх усунення; 
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 порядок повідомлення керівництву про стан обладнання та недоліки, виявлені під час 

роботи; 

 правила спускання й підіймання людей, правила підіймання хворого; 

 правила підіймання та опускання вантажів, матеріалів, обладнання, гірничої маси; 

 правила опускання та підіймання вибухових матеріалів; 

 правила опускання та підіймання негабаритів; 

 правила керування підіймальною машиною під час технічного обслуговування підіймальної 

установки; 

 принцип роботи і правила обслуговування контрольно-вимірювальної апаратури; 

 карти і схеми змащення, принцип дії змащувальних пристроїв; 

 система сигналізації й умовні сигнали; 

 технологічний процес виконуваної роботи. 

Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: 

 керування підіймальною машиною відповідно до отримуваних сигналів, вимог правил 

безпеки та інструкції з експлуатації підіймальної машини; 

 керування підіймальною машиною в ручному, напівавтоматичному й автоматичному 

режимах; 

 спостереження за технічним станом підіймальної машини, силового й захисного 

електрообладнання, контрольно-вимірювальної апаратури, підіймальних канатів, сигнальних 

пристроїв та гальмівної системи; 

 аналіз технічного стану підіймальної машини за органолептичними показниками, 

мнемосхемою, показниками приладів; 

 читання креслень і схем; 

 інформування керівництва про стан і роботу підіймальної установки; 

 дотримання вимог техніки безпеки під час керування. 

Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання 

- - - 

 

МПМ — 2.2 
Керування підіймальною машиною в разі нестандартних

2
  і аварійних 

ситуацій 

Основні трудові дії: 

 інформування керівництва про аварійну або нестандартну ситуацію; 

 спускання-підіймання ємностей із дотриманням типових або спеціальних сигналів у разі 

аварійних/нестандартних ситуацій; 

 переміщення ємностей у стовбурі під час виконання ремонтних і ревізійно-

налагоджувальних робіт; 

 спостереження за показаннями контрольно-вимірювальних приладів; 

 спостереження за станом і положенням каната на барабані під час роботи підійому; 

 спостереження за змащенням і роботою вузлів підіймальної машини, передач, 

електродвигунів, компресора й повітрозбірників. 

                                                           
2
 Нестандартна ситуація - це ситуація, що виникає в результаті відхилень від оптимального режиму роботи, пов'язаного з ускладненням 

процесу діяльності в результаті виконання робіт із ремонту, ревізії, налагодження та випробування експлуатованого обладнання 
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Знання, необхідні для виконання трудових функцій: 

 сигнали в разі аварійних і нестандартних ситуацій; 

 режими керування підіймальною машиною в разі аварійних і нестандартних ситуацій; 

 особливості керування підіймальною машиною під час ремонтних і ревізійно-

налагоджувальних робіт; 

 будова, технічна характеристика і правила безпечної експлуатації обладнання підіймальної 

установки; 

 технологічний процес виконуваної роботи; 

 принципи роботи та порядок контролю за показаннями контрольно-вимірювальні прилади. 

Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: 

 виявлення несправностей у роботі підіймальної машини; 

 аналіз нестандартної (аварійної) ситуації і її можливих наслідків; 

 керування підіймальною машиною в нестандартних та аварійних ситуаціях; 

 оперативне реагування на аварійні сигнали й команди; 

 дії відповідно до положень Плану ліквідації аварій; 

 керування підіймальною машиною під час виконання ремонтних і ревізійно-

налагоджувальних робіт; 

 аналіз технічного стану підіймальної машини за органолептичними показниками, 

мнемосхемою, показниками приладів; 

 читання креслень і схем; 

 інформування керівництва про стан і роботу підіймальної установки; 

 дотримання вимог техніки безпеки під час керування. 

Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання 

- - - 

 

МПМ — 2.3 
Участь у технічному огляді обладнання й усуненні дрібних несправностей 

підіймальної машини 

Основні трудові дії: 

 усунення дрібних несправностей підіймальної машини; 

 участь у технічному огляді обладнання (змащування підшипників і вузлів підіймальної 

машини, передачі, електродвигуна, компресора). 

Знання, необхідні для виконання трудових функцій: 

 види несправностей роботи підійому й методи їх усунення; 

 графік роботи підіймальної машини; 

 конструкція і вимоги до експлуатації шахтних підіймальних ємностей, парашутних 

пристроїв, провідників, армування стовбура; 

 конструкція канатів і правила догляду за ними; 

 конструкція, принцип роботи та правила безпечної експлуатації підіймальної установки; 

 комутаційна схема підійому; 

 принцип роботи і правила обслуговування контрольно-вимірювальної апаратури; 

 будова й порядок роботи системи регульованого робочого й запобіжного гальмування; 
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 конструкція й порядок роботи апаратури шахтної стовбурної сигналізації та зв’язку; 

 будова заземлення; 

 карти і схеми змащення, терміни зносу окремих деталей і вузлів підіймальної машини; 

 технологічний процес виконуваної роботи; 

 порядок повідомлення керівництву про стан обладнання та виявлені й усунуті недоліки. 

Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: 

 виконання перевірки справності обладнання підйомної установки; 

 виявлення і усунення дрібних несправностей у роботі підйомної машини; 

 читання креслень і схем; 

 інформування керівництва про стан і роботу підйомної установки; 

 дотримання вимог техніки безпеки під час керування. 

Необхідні матеріали Необхідні інструменти Необхідне обладнання 

дрантя, змащення, змочувач, 

масло, ацетон 

відро, лійка, набір слюсарних 

інструментів, лінійка, щупи 

прес - маслянка, покажчик 

напруги 

 

СФ — 1.1 Дотримання правил безпеки у вугільних шахтах 

Знання, необхідні для виконання трудових функцій: 

 вимоги безпеки, які висувають до Машиніста підіймальної 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; 

 заходи електробезпеки на робочому місці. 

 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; 

 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. 

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: 
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 оперативне реагування та дії в аварійних випадках; 

 виконання алгоритму дій при пожежі та аварійної ситуації; 

 використання засобів саморятування;  

 використання первинних засобів пожежогасіння. 

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

промислової безпеки 

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 

Основні трудові дії: 

 визначення характеру ушкоджень та ступінь загрози життю і здоров'ю потерпілих при 

нещасних випадках; 

 надання першої долікарської допомоги потерпілим при аварії, нещасному випадку або 

гострому захворюванні; 

 транспортування потерпілих; 

 контроль комплектності і термін придатності препаратів, що знаходяться в аптечці. 

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 
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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. 

СФ  — 3 Дотримання правил екологічної безпеки 

Основні трудові дії: 

 дотримання вимог правил і норм екологічної безпеки; 

 збирання та утилізація відходів окремо за видами в тару. 

Знання, необхідні для виконання трудових функцій: 

 політика підприємства в галузі охорони довкілля; 

 цілі підприємства в галузі екології; 

 реєстр екологічних аспектів свого підрозділу; 

 Інструкція щодо поводження з відходами; 

 Закони України «Про відходи», «Про охорону земель». 

Вміння та навички, необхідні для виконання трудових функцій: 

 працювати з відходами окремо за видами. 



7. 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). 

8. Технічні характеристики стандарту 

9.1. Розробники професійного стандарту: 

Учасники експертних груп 

Начальник відділу з навчання Департаменту з управління персоналом 

вуглевидобутку ДТЕК 

Гасис Н.М. 

Менеджер департаменту з охорони праці та промислової безпеки Департаменту 

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

Менеджер відділу зі стаціонарного обладнання Департаменту з енергомеханічного 

забезпечення ТОВ «ДТЕК Енерго» 
Пастушенко А. О. 

Головний механік ВП «ШУ Червонопартизанське» ТОВ «ДТЕК 

Свердловантрацит» 
Туренко І. С. 

Заступник головного механіка ВП «ШУ Свердловське» ТОВ «ДТЕК 

Свердловантрацит» 
Стоянов В. Н. 

Начальник дільниці стаціонарного обладнання ВП «ШУ Свердловське» ТОВ 

«ДТЕК Свердловантрацит» 
Сазанович Г.В. 

Начальник дільниці стаціонарного обладнання ВП «ШУ Червонопартизанське» 

ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» 
Тимченко В. І. 

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

Павлоградвугілля» 
Ільїна Т. В. 

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

Начальник бюро аналізу та вдосконалення відділу охорони праці ПАТ 

«Краснодонвугілля» 
Лаухін В. Г. 

Головний механік ПАТ «Краснодонвугілля» Плехов Ю. І. 

Провідний інженер бюро ремонтів і технічного обслуговування стаціонарного 

обладнання ПАТ «Краснодонвугілля» 
Сальников К. В. 

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

Головний фахівець ВП «Центр підготовки кадрів» ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» Мєдвєдєв М.В. 

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

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

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

Павлоградвугілля» 
Скачков С.П. 
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Провідний фахівець Філії «Учбово - курсовий комбінат» ПАТ «ДТЕК 

Павлоградвугілля» 
Грущенко О.В. 

Начальник відділу навчання та розвитку персоналу ПАТ «Краснодонвугілля» Фатула Є. І. 

Провідний інженер бюро навчання персоналу ПАТ «Краснодонвугілля» Ван-шен-тин В. А. 

Майстер виробничого навчання відділу навчання та розвитку персоналу ПАТ 

«Краснодонвугілля» 
Григоренко А. Є. 

Майстер виробничого навчання відділу навчання та розвитку персоналу ПАТ 

«Краснодонвугілля» 
Фесенко В. В. 

Провідний інженер бюро організації праці ПАТ «Краснодонвугілля» Корольова Н. М. 

Технічні консультанти 

 

9.2. Номер стандарту: 007-МПМ 

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 

Керівник Департаменту з енергомеханічного забезпечення вуглевидобутку  ДТЕК 

Енерго  

Біатов С.П. 

Начальник відділу з охорони праці Департаменту з охорони праці та промислової 

безпеки   дирекції  вугледвидобутку  ДТЕК 

Берло В.Г. 

Доцент кафедри підземної розробки родовищ, кандидат технічних наук  

Національного гірничого університету 

Демченко  Ю. І. 

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. 
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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.   

 

 


