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Методичні рекомендації розроблено з метою надання методичної та практичної 

допомоги центральним органам виконавчої влади, соціальним партнерам усіх рівнів 

соціального діалогу, професійним, громадським організаціям, підприємствам, організаціям та 

установам, іншим зацікавленим сторонам у розробленні та запровадженні професійних 

стандартів, заснованих на компетентнісному підході, та на виконання п.3.2 рішення Комітету 

ВРУ з питань науки і освіти (Протокол №54 від 10.01.2012 року) щодо підготовки та 

запровадження у 2012 році Методичних рекомендацій з розроблення професійних стандартів 

на засадах компетентнісного підходу. 

Методичною основою рекомендацій виступає вітчизняний досвід у сфері 

класифікаційно-професійної та трудової діяльності, зарубіжна практика розроблення 

професійних стандартів у країнах ЄС, у США та Канаді. 

Особливістю цих методичних рекомендацій є те, що, по-перше, структурування 

інформації в професійних стандартах засновано на компетентнісному підході, який 

передбачає формування вимог до знань, умінь та навичок працівника, що дозволяють йому 

якісно виконувати основні трудові функції в рамках відповідної сфери професійної діяльності. 

По-друге, професійний стандарт, як правило, розроблюється на окрему професію чи їх групу 

(професійних назв робіт, посад) у певній сфері трудової (професійної) діяльності та містить 

перелік їх найменувань. По-третє, структурою професійних стандартів передбачено, що 

професійна (трудова) діяльність розподіляється на структурні елементи – основні трудові 

функції, а вимоги до знань, умінь, навичок працівника та критерії виконання їх вимог 

встановлюються до кожної з них. 

Такий підхід дозволяє використовувати професійні стандарти при розробленні 

кваліфікаційних (освітньо-кваліфікаційних) стандартів, навчальних програм та модулів (одна 

основна трудова функція – одна навчальна програма (один модуль)), при атестації та 

сертифікації персоналу, коли встановлюється рівень професійної здатності (компетенції) 

виконувати одну чи певний набір трудових функцій, тощо. 

Методичні рекомендації, окрім цього, націлені на використання підприємствами, 

організаціями та установами всіх форм власності та господарювання під час визначення 

професійно-кваліфікаційного рівня працівників, підвищення мотивації, ефективності та якості 

їх праці та навчальними закладами під час розроблення кваліфікаційних (освітньо-

кваліфікаційних) стандартів, навчальних програм (модулів) та методичних матеріалів, 

спрямованих на досягнення підтвердження (визнання) відповідності отриманих особами 

кваліфікацій вимогам професійних стандартів. 

Методичні рекомендації розглянуто та схвалено на засіданні Ученої Ради НДІ соціально-

трудових відносин Мінсоцполітики України (м. Луганськ) (Протокол № 1 від 01.02.2012).   

Методичні рекомендації рекомендовані Міністерством соціальної політики України 

(лист №4382/0/14-12/13 від 20 квітня 2012 року) для застосування на практиці. 

Розробники: Мельник С.В., Матросов В.Д. (ДУ НДІ соціально-трудових відносин); 

Сташків Т.О., Косу хіна Т.В. (Мінсоцполітики України). 
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Метою цих методичних рекомендацій виступає: 

 розроблення професійного стандарту як нового покоління вимог до 

конкретної категорії персоналу, зайнятого певним видом економічної (професійної) 

діяльності; вимог до виконання працівниками трудових функцій та необхідних для цього 

здатностей (компетенцій). Професійні стандарти можуть розроблюватися як на конкретну 

професію (професійну назву роботи, посаду), так і на вид трудової (професійної) 

діяльності (професійний профіль), що унеможливлює (в останньому випадку) дублювання 

трудових функцій; 

 проведення функціонального аналізу з метою розподілу трудової 

(професійної) діяльності на структурні елементи – основні трудові функції (одиниці 

професійного стандарту) із визначенням вимог до знань, умінь, навичок та інших вимог до 

працівника за кожною з них; 

 формування вхідних даних (критеріїв оцінювання), необхідних для  

розроблення кваліфікаційних (освітньо-кваліфікаційних) стандартів, навчальних програм 

(модулів) як засобу досягнення у працівників (пошукачів роботи) здатностей 

(компетенцій) виконувати вимоги професійних стандартів; 

 визначення критеріїв оцінювання знань, умінь, навичок та інших 

здатностей (компетенцій) працівників з боку роботодавців як основи для розроблення 

кваліфікаційних (освітньо-кваліфікаційних) стандартів. 

1.2 Професійні стандарти спрямовані на підвищення ефективності роботи з 

управління трудовим потенціалом та підвищення якості праці зайнятих; визначення 

посадових (робочих) завдань та обов'язків працівників, планування їхнього професійного 

зростання; організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, 

впливу на розвиток вимог до продуктивності праці та виробництва продукції (надання 

послуг); підбору, розміщення та використання кадрів; обґрунтування рішень, що 

ухвалюються під час проведення атестації працівників, тощо. 

1.3 Професійні стандарти використовуються зацікавленими сторонами для: 

 проведення оцінки відповідності отриманих кваліфікацій та компететності 

працівників, здатностей (компетенцій) випускників навчальних закладів країни вимогам 

одиниць професійного стандарту (основних трудових функцій); 

 розроблення кваліфікаційних (освітньо-кваліфікаційних) стандартів, 

навчальних програм (модулів) для всіх форм та видів освіти, у т.ч. для навчання кадрів на 

виробництві, а також для розроблення навчально-методичних матеріалів до цих навчальних 

програм (модулів); 

 вирішення питань у сфері управління персоналом, у т.ч. таких, як: 

розроблення корпоративних соціальних стандартів підприємства (організації, установи); 

формування систем мотивації та стимулювання персоналу; розроблення посадових 
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(робочих) інструкцій; тарифікація (категоріювання) посад і професій; відбір, підбір, 

розстановка та атестація (оцінювання) персоналу; планування кар'єри працівників тощо; 

 проведення процедури сертифікації та уніфікації персоналу в межах виду 

(видів) економічної чи трудової (професійної) діяльності (встановлення та підтримка 

єдиних вимог до змісту та якості трудової (професійної) діяльності, узгодження 

найменувань професій (професійних назв робіт, посад), упорядкування видів трудової 

(професійної) діяльності тощо); 

 формування єдиних критеріїв виконання вимог до здатностей (компетенцій), 

незалежно від шляхів (формальний, неформальний чи інформальний) їх отримання. 

1.4 До принципів розроблення професійних стандартів відносяться такі, як: 

 урахування вимог до адаптивності працівників та всіх їхніх здатностей 

(компетенцій), які (вимоги) постійно зростають; 

 вимірюваність означених вимог стосовно виконання певних трудових 

функцій та використання єдиних критеріїв їх формування та оцінювання; 

 визначення основних трудових функцій за видами трудової (професійної) 

діяльності; 

 можливість вертикального та горизонтального розміщення кваліфікацій, 

отриманих на підставі професійного та кваліфікаційного (освітньо-кваліфікаційного) 

стандартів, на всіх кваліфікаційних рівнях Національної рамки кваліфікації за видом 

економічної (професійної) діяльності; 

 урахування передового досвіду успішних країн, компаній, у т.ч. зарубіжних 

(транснаціональних), які є лідерами у відповідному виді економічної (трудової, 

професійної) діяльності [1]. 

1.5 Загальними вимогами до розроблення професійного стандарту є: 

 орієнтир на перспективні та випитані, перш за все, інноваційні для країни, 

види трудової (професійної) діяльності, професії, професійні назви робіт та посади; 

 відповідність останнім вимогам технологічного розвитку, організаційній 

культурі та потребам виду економічної (трудової, професійної) діяльності; 

 конкретизація поточної ефективної трудової (професійної) діяльності, 

підтвердженої представницькою вибіркою кращих у своїй професійній сфері роботодавців 

та інших експертів; 

 рівне, неупереджене ставлення до виробничих та соціально-трудових 

інтересів працівників чи їх професійних груп (профілів); 

 чітке та зрозуміле тлумачення основних термінів та понять. 

 

2 ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ 

 

Багатосторонні навички – поєднання знань і навичок, які можуть застосовуватися 

у різних дисциплінах (навчальних програм) і родах занять [7]. 
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Вид економічної діяльності (ВЕД) – виробничий процес, створений шляхом 

об'єднання того чи іншого виду ресурсів (обладнання, робочої сили, технології та ін.) з 

метою виробництва продукції (надання послуг), призначеної для реалізації (споживання). 

ВЕД виступає об'єктом класифікації в Національному класифікаторі України ДК 009 

"Класифікація видів економічної діяльності" 2. 

Вид професійної діяльності – сукупність видів трудової діяльності, яка має 

спільну інтеграційну основу та передбачає подібний перелік здатностей (компетенцій) для 

їх виконання 3. 

Вид трудової діяльності – складова частина виду професійної діяльності, 

сформована цілісним набором трудових функцій та необхідних для їх виконання 

здатностей (компетенцій) 4. 

Дескриптор (опис) рівня європейської (національної) рамки кваліфікацій – 

загальні абстрактні описи результатів навчання (учіння), які можуть бути сформульовані 

для єдиного рівня національної (європейської) рамки кваліфікацій (індикатори рівня) або 

за видами результатів навчання (учіння) 5. 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) – 

систематизований за видами економічної діяльності збірник описів (дескрипторів) 

професій, які наведено в Національному класифікаторі України ДК 003 "Класифікатор 

професій". 

Довідник містить перелік основних робіт, які властиві тій або іншій професії, 

професійній назві роботи чи посаді, та забезпечує єдність у визначенні кваліфікаційних 

вимог до певних професій, професійних назв робіт чи посад. ДКХП є нормативним 

документом, обов'язковим при вирішенні питань управління персоналом на 

підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та видів економічної 

діяльності. 

ДКХП складається з випусків та розділів випусків, які згруповано за основними 

видами економічної діяльності. Відповідальність за їх розроблення, ведення та 

застосування несуть профільні центральні органи виконавчої влади. Погодження 

галузевих випусків здійснюється Мінсоцполітики України. 

ДКХП є основою для: 

а) розроблення посадових (робочих) інструкцій працівників, що закріплюють їх 

обов'язки, права та відповідальність; 

б) розроблення положень про структурні підрозділи, що визначають їх роль та 

місце в системі управління підприємством, установою, організацією; 

в) формування та регулювання ринку праці; 

г) ведення документації про укладання трудового договору (прийняття на роботу), 

професійне просування, переведення на іншу роботу, відсторонення від роботи, 

припинення і розірвання трудового договору; 

д) присвоєння та підвищення категорій за посадою відповідно до оволодіння 

особою повним обсягом знань та робіт за результатами атестації; 
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е) організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, які готують 

працівників за професіями (кваліфікаціями) відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.  

ДКХП застосовується у вітчизняній практиці як базовий елемент організації оплати 

праці разом зі схемами посадових окладів, коефіцієнтами тощо, що утворюють тарифну 

систему оплати праці. У ДКХП визначено перелік основних робіт, які притаманні тій або 

іншій посаді, виходячи із встановленого в галузях економіки розподілу й кооперації праці. 

За станом на 01.02.2012 р. в Україні є чинними 97 галузевих випусків ДКХП [21]. 

Європейська рамка кваліфікацій (ЄРК) – єдина  багаторівнева система 

кваліфікацій, які визначаються на національному й міжнародному рівнях, за допомогою якої 

здійснюється оцінювання (вимірювання) та взаємозв'язок результатів навчання, що являють 

собою здатність (компетенцію) особи засвідчити свою спроможність продемонструвати на 

практиці отримані знання, уміння та навички, та встановлюється співвідношення дипломів і 

свідоцтв про освіту громадян країн, які пройшли процедуру оцінювання національних рамок 

кваліфікацій за критеріями їх відповідності вимогам ЄРК [6].  

Здатність (компетенція) – а) продемонстрована спроможність особи виконувати 

завдання та обов'язки за професійним стандартом 3; б) спроможність і готовність 

використовувати знання, уміння та особистісні, соціальні, методологічні аспекти в умовах 

навчання або роботи, а також для професійного та особистісного розвитку 7; в) надбані 

навички та уміння, які роблять особу спроможною у визначених стандартних ситуаціях 8. 

Зміст роботи – функції, вимоги та обов'язки, пов'язані з роботою [7]. 

Знання – а) інформація, яка відбиває факти, принципи, теорію та практику у сфері 

освіти або праці, здобуті шляхом її засвоєння та обробки впродовж життя 3;  

б) осмислена та засвоєна суб'єктом наукова інформація, що є основою його усвідомленої, 

цілеспрямованої діяльності. З. поділяються на емпіричні (фактологічні) і теоретичні 

(концентральні, методологічні) 19. 

Кваліфікаційний (освітньо-кваліфікаційний) стандарт – а) базові та ключові 

вхідні показники та параметри, виписані відповідно до вимог професійних стандартів, у 

т.ч. щодо здатностей (компетенцій), таким чином, щоб було можливим визначити, як 

особа повинна навчатися для того, щоб відповідати означеним вище вимогам [5];  

б) стандарт, який визначає зміст та структуру певної кваліфікації, включаючи всю 

інформацію, необхідну для визначення кваліфікації певного рівня, її обсягу, 

характеристики (описи (дескриптори), а також інформацію, необхідну для гарантування її 

якості [15]. 

Кваліфікація – а) формальне відображення професійних і технічних затностей 

(компетенцій) працівника, визнаних на міжнародному, національному або галузевому 

рівні 7; б) формальний результат процесів оцінювання й підтвердження рівня знань, 

який надається після ухвалення рішення компетентним органом про те, що особа володіє 

здатностями (знаннями, уміннями та навичками), які відповідають міжнародним та 

національним професійним стандартам 3; в) здатність виконувати завдання та обов'язки 

за відповідною роботою 9. К. бувають академічними (не зорієнтованими за своєю 
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назвою на конкретну практичну діяльність) та професійними (такими, що відповідають 

назві професії або професійній назві роботи, або назві групи споріднених професій 

(професійний профіль), або назві основної трудової функції (одиниці професійного 

стандарту) 6; 2) офіційний результат оцінювання й визнання, який отримано, коли 

уповноважений орган встановив, що особа досягла компетентності (результатів навчання) 

за заданими стандартами 19. 

Когнітивні навички – використання логічного й творчого мислення [3]. 

Компетентність – а) постійно підтверджувана здатність особи належним чином 

виконувати роботу відповідно до формально встановлених вимог 10; б) здатність особи 

до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, 

цінності, інші особисті якості 19. 

Методологічна здатність (компетенція) – підтверджена здатність дотримуватися 

встановлених правил у процесі діяльності, заснована на обґрунтованому виборі та 

розробці необхідних методів  [3]. 

Міжнародні стандарти праці – головний результат міжнародно-правового 

регулювання соціально-трудових відносин, що являє собою регламентацію за допомогою 

угод держав з питань, які пов'язані з використанням найманої праці, поліпшенням її умов, 

охороною праці, захистом індивідуальних та колективних інтересів працівників. 

Формальним виявленням такого регулювання є норми, закріплені в актах, 

прийнятих ООН, МОП, об'єднаннями держав (ЄС тощо). 

Міжнародними зусиллями зведено модельні (типові) акти із соціально-трудових 

відносин, творче освоєння яких є необхідною умовою розроблення та удосконалення 

будь-якої національної системи трудового права, що прагне відповідати 

загальноцивілізаційним вимогам. Його (трудового права) структура складається з таких 

елементів: 

 акти ООН; 

 акти МОП; 

 регіональні стандарти праці; 

 трудові стандарти Ради Європи; 

 трудові стандарти ЄС; 

 трудові стандарти СНД; 

 трудові стандарти Організації економічного співробітництва та розвитку; 

 трудові стандарти Організації американських держав; 

 трудові стандарти Організації африканської спільноти; 

 трудові стандарти  Арабської організації праці тощо. 

Усі ці міжнародні акти – об'єкт уважного вивчення, запозичення, практичного 

використання як визнаного в цивілізаційному світі еталона – Міжнародного кодексу праці [21]. 

Можливість перенесення умінь – стосується умінь, що можуть застосовуватися 

на новій роботі, у новій професії або новій програмі навчання чи підготовки кадрів. 
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Можливість перенесення умінь розширює мобільність осіб щодо кола робіт і можливостей 

навчання та підготовки [7]. 

Навичка – а) здатність вести фізичну або розумову діяльність, набута шляхом 

навчання та практики 7; б) здатність застосовувати знання й використовувати 

професійний (трудовий) досвід для виконання завдань і вирішення проблем. Згідно з ЄРК, 

Н. бувають теоретичними (використання логічного, інтуїтивного та креативного мислення 

тощо) та практичними (спритність рук, використання методів, матеріалів, інструментів і 

устаткування тощо) 3; в) повторюване в процесі навчання й трудової діяльності уміння, 

отримане шляхом формальної, неформальної чи інформальної (спонтанної) освіти [10]. 

Національна рамка кваліфікацій (НРК) – а) узгоджений у національному 

масштабі набір кваліфікацій для всієї системи освіти та підготовки кадрів у країні, які  

підтверджуються пошукачами (здобувачами) після здобуття її (кваліфікації) обов'язкового 

рівня [6]; б) комплексна матриця угруповань кваліфікацій, яка охоплює всі сфери освіти й 

праці та полегшує їх доступність і розуміння для учнів (студентів), навчальних закладів і 

роботодавців 8; в) системний і структурований за компетентностями опис 

кваліфікаційних рівнів 19. 

Національний класифікатор України ДК 003:2005 "Класифікатор професій" – 

складова частина державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та 

соціальної інформації. 

Чинний Класифікатор професій (КП) розроблено на підставі постанови Кабінету 

Міністрів України від 4 травня 1993 р. "Про концепцію побудови національної статистики 

України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики". 

Мета розроблення КП  класифікація професій з розподілом існуючих назв робіт 

(робітничих професій та посад керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців) 

за класифікаційними угрупованнями для запровадження на практиці статистики праці. 

Крім того, чинний КП певною мірою узгоджує вітчизняну професійно-класифікаційну 

практику з міжнародними стандартами. В основу КП покладено структуру, загальні 

положення, вимоги, знаки кодифікації та близько 70,0% професійних назв робіт, які 

застосовуються світовою спільнотою. Застосування КП дає можливість організувати збір, 

обробку та публікацію основних статистичних даних про працю з розподілом працівників 

різних рівнів кваліфікації, визначати напрями підготовки та перепідготовки кадрів, заходи 

щодо більш ефективного використання професійно-кваліфікаційного складу працюючих 

тощо. Національний КП розроблено на відповідній міжнародній та вітчизняній базі. 

КП складається із вступної частини, описання розділів класифікації професій, самої 

класифікації професій, Додатка А "Покажчик професійних назв робіт за кодами 

професій", Додатка Б "Абетковий покажчик професійних назв робіт", Додатка В "Похідні 

слова до професій (професійних назв робіт)". За станом на 01.02.2012 року до КП входило 

8745 назв професій, професійних назв робіт та назв посад [9]. 

Одиниця професійного стандарту – структурний елемент професійного 

стандарту, що містить розгорнуту характеристику важливої (основної) трудової функції, 
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яка є цілісною, завершеною, відносно автономною та значущою для певного виду 

трудової діяльності 7. 

Особистісна здатність (компетенція) – підтвердження здатності й готовності 

особи діяти незалежно та відповідально, розкриття власних дій особи та її ставлення до 

дій інших осіб, намірів удосконалювати свої уміння та навички і надалі [3]. 

Оцінка за здатностями (компетенціями) – збір та оцінювання фактів для того, 

щоб вирішити, чи досягла особа рівня здатності (компетенції), встановленого 

дескрипторами (описами) кваліфікацій (кваліфікаційними стандартами) та рівнів ЄРК або 

НРК 7. 

Персональна здатність (компетенція) – здатність, яка охоплює особистісну та 

соціальну здатності (компетенції) особи, описує спроможність і готовність людини 

формувати та розвивати своє життя автономно з особистою відповідальністю в 

соціальному, культурному та професійному контексті 3. 

Працівник – фізична особа, яка працює за трудовим договором (контрактом) на 

підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності та виду діяльності або 

у фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю 20. 

Професійна здатність (компетенція) – здатність, яка охоплює знання та навички, 

описує спроможність і готовність професійно, ґрунтуючись на автономному та 

методологічному принципах, виконувати завдання, вирішувати проблеми, оцінювати 

процес та отримані результати 3. 

Професійна кваліфікація – а) кваліфікація, підтверджена посвідченням про її 

отримання чи трудовим стажем 13; б) набір професійних здатностей (компетенцій), 

суттєвих для здійснення професійної діяльності, які отримуються за допомогою засвоєння 

навчальних модулів або будь-яких інших видів навчання або досвіду роботи 14; 

в) повний перелік здатностей (компетенцій) для певної професії 11; г) рівень здатності 

(компетенції), необхідний у відповідній сфері професійної діяльності, який визначається 

на підставі врегульованих вимог чи вимог, що склалися історично або в міжнародній 

практиці 12. 

Професійна назва роботи – певні подібні завдання та обов’язки, що виконані, 

виконуються чи повинні бути виконані однією особою. П.н.р. є складовою професії 10. 

Професійні знання – а) комбінація знань, фактів, основних принципів і теорій у 

певній сфері діяльності відповідно до вимог ринку праці, до якої також належить знання 

різних можливих підходів і процедур 3; б) знання, необхідні для підтвердження 

професійної кваліфікації та для працевлаштування за конкретним родом занять чи 

професією 7. 

Професійні навички – навички, що використовуються для роботи в певних родах 

занять за певними професіями [7].  

Професійні стандарти – а) показники здатностей (компетенцій) у певних 

професіях і родах занять. Вони, як правило, встановлюються державою та визначають, чи 

може та або інша особа займатися конкретним видом діяльності, родом занять чи 
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обіймати відповідну професію (посаду) (займати відповідне робоче місце) 10; б) базові 

та ключові вхідні показники та параметри для описів (дескрипторів) рівнів рамки 

кваліфікацій та для описів (дескрипторів) повних і часткових (неповних) кваліфікацій 

(кваліфікаційні (освітні) стандарти), які дозволяють встановити ступінь відповідності 

роботи, яка здійснюється працівником, відповідним вимогам та мають вигляд набору 

типових професійних характеристик, притаманних тій діяльності, яку особа виконує в 

межах конкретної професії 6; в) документ, який встановлює визначені професійною 

кваліфікацією вимоги до знань, умінь, навичок, досвіду, системи цінностей і особистих 

якостей 8; г) перелік усіх відповідностей на певну посаду (робоче місце) та перелік 

необхідних умінь для досягнення поставлених завдань та отримання визначених 

результатів 15. 

ПС бувають запозиченими (які взяті з інших, у т.ч. зарубіжних чи міжнародних, 

комплексів (систем) ПС без будь-яких виправлень), застарілими (замінені новими ПС, але 

з певних причин усе ще застосовувані), обробленими (запозичені з інших комплексів 

(систем) ПС та змінені за узгодженням з організаціями, які регулюють ПС, без порушення 

вимог щодо розроблення ПС), оригінальними (розробленими організаціями, які 

регулюють ПС, без прямого посилання на будь-які інші чинні ПС), реформованими 

(запозичені ПС, які реформовано для презентації в загальнодоступному форматі для 

нового сектору економіки чи професії в той момент, поки всі компоненти оригінальних 

ПС зберігаються) 10. 

Професійно-галузева рада – орган, який сприяє співробітництву між 

працівниками й роботодавцями відповідної сфери діяльності, професійними 

об'єднаннями, а також представниками державних виконавчих органів, стосовно 

розробки, погодження, затвердження та запровадження на практиці професійних 

стандартів [12] (Додаток 1). 

Професія – а) вид трудової діяльності (робота, заняття), який вимагає відповідної 

підготовки та кваліфікації 3; б) взаємопов'язаний набір знань та здатностей 

(компетенцій), призначених для виконання певної роботи в організації або компанії 11; 

в) сукупність необхідних для виконання трудових завдань знань, умінь, навичок, систем 

цінностей і установок, які здобуваються в процесі навчання й роботи у відповідній сфері 

трудової діяльності 12; здатність виконувати подібні роботи, які вимагають від особи 

певної кваліфікації 9. 

Результати навчання – а) опитування та оцінювання того, що учень (студент) 

знає, розуміє та здатний або готовий робити на момент завершення навчання (учіння) 10; 

б) знання, навички, відповідна автономія та певна відповідальність, яких особа набуває 

під час навчання, та які вона підтверджує після його закінчення 11; в) компетентності 

(знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які набуває та / або здатна 

продемонструвати особа після завершення навчання 19. 



 12 

Роботодавець – власник підприємства, установи, організації незалежно від форми 

власності та виду діяльності або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка 

відповідно до законодавства використовує найману працю 20. 

Робоче місце – частка виробничого простору, яка оснащена засобами праці для 

виконання частки виробничого процесу одним чи групою працівників; ланка 

матеріального виробництва в обмеженому просторі, пристосованому для виконання 

окремим працівником свого виробничого завдання. Робоче місце в різних галузях 

матеріального виробництва класифікують:  

 за ступенем механізації – з ручною, машинно-ручною та автоматизованою 

працею;  

 залежно від типу виробництва – одиничне, серійне, масове;  

 за ступенем поділу праці – індивідуальне, колективне, одно- та багатоверстатне; 

 за індивідуальними особливостями працівника – залежно від його росту, ваги, 

робоче місце для інваліда тощо [21]. 

Соціальна здатність (компетенція) – компетенція, яка відбиває здатність і 

готовність особи співпрацювати з людьми певним чином, розуміти їх інтереси та 

соціальне становище, брати участь у процесі формування робочої злагоди й трудового 

життя [3]. 

Трудова функція – складова частина виду трудової діяльності, що являє собою 

інтегрований (відносно автономний) набір трудових дій, що визначається 

технологічним процесом та передбачає наявність здатностей (компетенцій), 

необхідних для їх виконання 4. 

Трудова дія – найпростіша виробнича операція, яка здійснюється працівником для 

виконання окремої трудової функції 4. 

Уміння – а) здатність особи виконувати конкретну діяльність (дії) на підставі 

раніше отриманого досвіду та знань як результатів навчання 16; б) здатність 

застосовувати знання для виконання завдань та розв'язання задач і проблем. Уміння 

поділяються на когнітивні (інтелектуально-творчі) та практичні (на основі майстерності з 

використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів) 19. 

Функціональна картка – відображення функціонального професійно-галузевого 

аналізу, який показує відношення між різними визначеними трудовими функціями [21].  

Функціональний аналіз (аналіз за компетентнісним підходом) – а) поетапне 

виявлення та послідовний опис ієрархії трудових функцій у сфері трудової (професійної) 

діяльності [17]; б) аналіз трудових функцій, які повинні бути виконані для досягнення 

ключової мети виду економічної (професійної) діяльності [16, 18]. 

Функція робоча – діяльність, обов'язок, робота. У посадовій (робочій) інструкції 

функція є складовою часткою завдань та обов'язків, які виконуються працівником [21]. 
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3 ТИПОВИЙ МАКЕТ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ
1)

 
 

Професійний стандарт формується за наступною структурою. 

1 Загальні положення
2)

 

1.1 Назва виду (підвиду, класу) економічної діяльності та їх код (за Національним 

класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності") 

1.2 Назва виду професійної діяльності (професії, групи професій, посади, професійної 

назви роботи) та їх код (за Національним класифікатором України ДК 003:2010 

"Класифікатор професій") 

2 Загальна інформація про професії 

2.1 Розмір і профіль професійного сегмента ринку праці, географічне розташування 

профільних підприємств  

2.2 Взаємозв'язок відповідного сегмента ринку праці з його іншими сегментами 

(регіональними, професійними, галузевими тощо) 

2.3 Тенденції розвитку відповідного професійного сегмента ринку праці 

2.4 Наявність напрямів кар'єрного зростання за відповідною професією (видом 

професійної діяльності) 

2.5 Організації, що надають освітні послуги, та перелік наявних кваліфікацій 

2.6 Інформація про стандарти, стандартні положення та інші нормативні матеріали, які 

забезпечують діяльність відповідного виду економічної (професійної) діяльності 

2.7 Умови зайнятості, у т.ч. оплата праці, надбавки, рівень соціального захисту, 

соціальний пакет працівників відповідного професійного спрямування 

2.8 Умови праці: виробниче середовище, професійні ризики для здоров'я осіб, зайнятих за 

відповідним професійним спрямуванням, засоби індивідуального захисту, пільги й 

компенсації тощо 

3 Картка виду трудової (професійної) діяльності 

3.1 Вид трудової (професійної) діяльності 

3.2 Кваліфікаційні рівні за чинною категорійною ієрархію  

3.3 Найменування професій (професійних назв робіт, посад) 

3.4 Узагальнений опис виконуваної трудової (професійної) діяльності 

3.5 Особистісні вимоги 

3.6 Вимоги до освіти й навчання працівника 

3.7 Необхідність сертифікатів, що підтверджують кваліфікацію 

3.8 Вимоги до практичного досвіду роботи 

3.9 Умови праці та особливі умови допущення до роботи 

3.10 Можливе місце роботи  

4 Перелік основних трудових функцій (одиниць професійного стандарту)  

5 Опис основних трудових функцій (одиниць професійного стандарту) 

5.1 Перелік знань, необхідних для виконання основної трудової функції  

5.2 Перелік умінь та навичок, необхідних для виконання основної трудової функції 

5.3  Перелік засобів та  предметів праці, необхідних для виконання основної трудової функції 

5.4 Критерії оцінювання основної трудової функції за ключовими здатностями (компетенціями)  

6 Технічні характеристики 

6.1 Розробники професійного стандарту 

6.2 Номер стандарту, дата його затвердження та запровадження 

6.3 Дата наступного перегляду 

6.4 Аркуш реєстрації змін професійного стандарту 

                                                 
1)

 Макет розроблено з урахуванням підходів Великої Британії, Хорватії, Естонії, РФ та власних напрацювань 

Інституту.  
2)

 Розділи 1, 3, 4, 5 та 6  заповнюються в обов'язковому порядку. 
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4 ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО 

СТАНДАРТУ 

 

4.1 Збір інформації, необхідної для розроблення професійного стандарту, 

здійснюється на підприємствах (в установах, організаціях) (далі - підприємствах) та 

покладається на представника Професійно-галузевої ради (іншу уповноважену особу) та 

представників обраних підприємств із числа  працівників їх відділів праці та заробітної 

плати, кадрів (розвитку персоналу) та профільних функціональних відділів (відділ 

головного механіка, відділ координації, відділ головного технолога, відділ головного 

енергетика, відділ капітального будівництва інший профільний відділ тощо). 

4.2 Перед початком збору інформації, необхідної для заповнення професійного 

стандарту, на підприємстві здійснюються підготовчі заходи. Вони включають у себе 

підготовку та вивчення програми заповнення професійного стандарту й інструментарію 

(анкет для опитування працівників підприємства, форм і таблиць для одержання 

необхідної інформації тощо). Представник Професійно-галузевої ради (інша 

уповноважена особа) формує робочу (експертну) групу, до складу якої входять найбільш 

досвідчені й висококваліфіковані працівники-експерти різних рівнів відповідальності, що 

представляють підприємство в конкретній сфері професійної діяльності. 

Для працівників-експертів підприємства організовується навчання для 

ознайомлення з особливостями користування матеріалами й формами та основами й 

принципами функціонального аналізу трудових процесів та визначення вимог до рівня 

кваліфікації. 

Підготовчий етап завершується (за необхідності) виданням наказу по 

підприємству, в якому регламентуються терміни збору інформації, необхідної для 

розроблення професійного стандарту, склад комісії, що розглядатиме результати 

проведеної роботи, визначаються відповідальні за терміни та якість її проведення. 

4.3 Члени робочої (експертної) групи безпосередньо заповнюють макет 

професійного стандарту шляхом виявлення трудових функцій, визначення та опису 

одиниць професійного стандарту, необхідних знань, умінь та навичок, визначення 

критеріїв виконання вимог одиниці професійного стандарту (основної трудової функції) 

та ін. 

4.4 Комісія підприємства спільно з представником Професійно-галузевої ради 

(іншою уповноваженою особою) розглядає результати функціонального аналізу та макет 

професійного стандарту, вносить до них свої зауваження та пропозиції й передає їх до 

Професійно-галузевої ради (профільного центрального органу виконавчої влади та / або 

профільного об'єднання роботодавців) на експертизу в галузевому (за видом економічної 

діяльності) розрізі та подальше його доопрацювання, погодження та затвердження 

відповідно до встановленої процедури. 

 

 

 



 15 

5 СТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ (ЕКСПЕРТНОЇ) ГРУПИ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

(В ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТАНОВІ), ВИМОГИ ДО ЇЇ СКЛАДУ,  

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА МЕТОДИ ЗБОРУ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Робоча (експертна) група повинна складатися з фахівців, які мають досвід з 

проведення функціонального аналізу (представник Професійно-галузевої ради (інша 

уповноважена особа) – модератор), виробничо-технологічного спрямування (лінійні та 

функціональні  керівники – майстри, бригадири, технологи, начальники відділів (цехів) та 

інших структурних підрозділів), фахівців у сфері управління персоналом (працівники 

відділів кадрів (розвитку персоналу) тощо). Оптимальна чисельність робочої (експертної) 

групи, як правило, повинна становити 9 – 11 осіб, із них: модератор, 6 – 7 працівників 

виробничо-технологічного блоку, 2 – 3 представника сфери управління персоналом. 

Необхідність формування робочої (експертної) групи саме в такому чисельному складі 

пов'язана з певною складністю визначення основних трудових функцій (одиниць 

професійного стандарту). Саме тому фахівці основного виробництва, що розуміються на 

виробничих, технологічних процесах, нормуванні та організації праці, становлять 

переважну більшість у складі робочої групи. 

Ці фахівці відповідають за збір інформації, яка стосується: 

 технології виробництва, сучасного обладнання, інструментів, засобів та 

предметів праці, що застосовуються в певному виді економічної (трудової, професійної) 

діяльності; 

 основних виробничих операцій і трудових функцій працівників; 

 положень чинних галузевих (видів економічної діяльності) регламентів, 

нормативних документів, які визначають вимоги до змісту та якості трудової 

(професійної) діяльності; 

 вимог, які висуваються до професійних знань, умінь, навичок та інших 

здатностей (компетенцій) працівників. 

Фахівці-експерти у сфері управління персоналом відповідають за збір інформації, 

яка стосується вимог, що висуваються до працівників певного виду трудової (професійної) 

діяльності стосовно рівня кваліфікації, стану здоров'я, досвіду роботи, рівня освіти, 

наявності спеціальних сертифікатів, необхідних здатностей (компетенцій) для виконання 

працівниками своїх трудових функцій, включаючи критерії, які характеризують вимоги до 

виконання професійних (трудових) функцій, тощо. 

Усі члени робочої (експертної) групи повинні володіти необхідною термінологією, 

основними принципами функціонального аналізу трудових процесів, опису одиниць 

(основних трудових функцій) професійного стандарту, методикою їх проведення та 

написання тощо (макети анкет для опитування працівників підприємств (організацій, 

установ) наведено в Додатку 3). 
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6 ФОРМУВАННЯ ЗМІСТОВНОЇ ЧАСТИНИ ПРОФЕСІЙНОГО 

СТАНДАРТУ 

 

6.1 Формування змістовної частини професійного стандарту розпочинається з 

визначення виду професійної діяльності в рамках виду економічної діяльності, що 

розглядається (наприклад, у 24 розділі економічної діяльності (за КВЕД : 2010) 

"Металургійне виробництво" виділяється окремий вид професійної діяльності, 

зорієнтований на клас 24.10 з його деталізацією, наприклад, "працівники конвертерного 

виробництва сталі"). 

У подальшому формується базовий перелік трудових функцій, притаманних 

обраному виду професійної діяльності. Для цього використовуються наявні матеріали 

(Національний класифікатор України ДК 003 : 2010 "Класифікатор професій", галузеві 

випуски Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, посадові 

інструкції, інша технічна та технологічна документація). Залежно від мети створення 

профстандарту та інших обставин, перелік трудових функцій може формуватися за  

2 підходами. Перший підхід ("знизу вверх") передбачає "подрібнення" всіх відомчих 

трудових функцій певної трудової (професійної) діяльності, подальший їх відбір та 

групування в одиниці професійного стандарту (основні трудові функції) за принципами 

подібності та закінченості (кінцевості трудових дій). Другий підхід ("зверху вниз") 

передбачає "подрібнення" трудової (професійної) на декілька укрупнених частин із 

спільними ознаками, які в подальшому діляться на одиниці професійного стандарту 

(основні трудові функції) за тими ж принципами, що застосовуються в першому підході. 

Слід зазначити, що необхідно описувати трудові функції, які безпосередньо виконуються 

працівниками (а не посадові обов'язки, які можуть істотно різнитися на різних 

підприємствах) саме в цій сфері трудової (професійної) діяльності. Розроблений за 

першим підходом базовий перелік трудових функцій, складений для певного виду 

професійної діяльності, пропонується членами робочої (експертної) групи для розгляду 

підібраним профільним працівникам підприємства, до складу яких входять найбільш 

кваліфіковані працівники. Стандартна вибірка для проведення експертного опитування 

включає не менше 40 – 50 осіб. Якщо професійний стандарт розроблюється у звуженому 

вигляді, тобто на одну чи декілька професій, то замість виду трудової (професійної) 

діяльності вказуються найменування конкретних професій, наприклад, "машиніст 

дистрибутора", "оператор завантаження конвертера", "підручний сталевара конвертера", 

"сталевар конвертера". 

У цьому випадку визначений перелік трудових функцій форматується за 

складністю, змістом та характером виконуваних робіт (від найпростіших із застосуванням 

ручної праці  до найскладніших із застосуванням найсучасніших предметів та засобів 

праці, комп’ютерних та інших інноваційних, у т.ч. управлінських, технологій). Ці трудові 

функції  розподіляються шляхом експертного оцінювання між усіма працівниками усіх 

професій, професійних назв робіт та посад, які задіяні у забезпеченні виконання 
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визначеної трудової (професійної) діяльності. Цей розподіл групується за рінями, 

відповідно до Національного класифікатора професій ДК  003 "Класифікатор професій" 

(далі – КП), де  

5 рівень – 1 розділ КП "Законодавчі, вищі державні службовці, керівники, 

менеджери (управителі)"; 

4 рівень – 2 розділ КП "Професіонали"; 

3 рівень – 3 ("Фахівці") та 4 ("Технічні службовці") розділи КП; 

2 рівень – 5 ("Працівники сфери торгівлі та послуг"), 6 ("Кваліфіковані робітники 

сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства"), 7 ("Кваліфіковані 

робітники з інструментом") та 8 ("Робітники з обслуговування, експлуатації та 

контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та 

машин") розділи КП; 

1 рівень – 9 розділ КП ("Найпростіші професії").  

Основна мета першого етапу анкетування полягає у виявленні трудових функцій, 

які виконують працівники, зайняті в конкретному виді професійної діяльності, а також 

виявленні знань, умінь, навичок та інших здатностей (компетенцій), необхідних для 

виконання саме цих функцій. 

Означена робота проводиться експертами під час їх опитування. Для цього кожна 

трудова функція оцінюється за шкалою значущості та важливості із встановленням балів 

(від 0 до 9, де 0 – мінімальна інтегральна оцінка, а 9 – максимальна) [17] (Таблиця 1). 

Таблиця 1 

Шкала оцінки значущості та важливості трудових функцій 
 

Частота застосування 

Важливість трудової функції 

не дуже 

важлива 
важлива дуже важлива 

Ніколи 0 0 0 

Орієнтовно 1 раз на місяць або рідше 1 4 7 

Орієнтовно раз на тиждень 2 5 8 

Щоденно або майже щоденно 3 6 9 

 

Після проведення опитування за кожною трудовою функцією членами робочої 

(експертної) групи розраховується середній бал як середня арифметична за всіма 

відповідями експертів. Наприклад, якщо три експерти оцінили трудову функцію 

відповідно в 4, 5 та 6 балів, то середній бал буде становити (4+5+6=15:3) 5 балів. Усі 

трудові функції, що мають 2 (у працемістких трудових процесах можливо й 3, 4 чи 5) та 

менше балів, вважаються для цього професійного стандарту незначними й не 

включаються до нього. "Прохідний" бал шкали визначається робочою (експертною) 

групою з розроблення професійного стандарту. 

6.2 Відбір трудових функцій для включення їх до макета професійного 

стандарту як основних трудових функцій (одиниць професійного стандарту). 
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Після обробки результатів експертного опитування сформульований перелік 

трудових функцій для певного виду професійної діяльності (який може налічувати до 100, 

а в окремих випадках – і більше, трудових функцій) піддається відбору, з виділенням 

найбільш значущих і тих, що зустрічаються найчастіше. 

У свою чергу, інтеграція (укрупнення) та "відсіювання" трудових функцій, як 

правило, відбувається до отримання 10 – 30 основних трудових функцій. 

Групування основних трудових функцій (одиниць професійного стандарту) за 1 та 

2 підходом здійснюється за одним із таких принципів класифікації: 

 лінійний (наприклад, завантаження металевого брухту, заливання рідкого 

чавуну, продування ванни киснем, введення сипучих матеріалів, що формують шлам, 

контроль температури металу та відбір проб, злиття металу та шламів, огляд футеровки 

конвертера тощо); 

 циклічний (організація робочого місця, контроль за необхідними параметрами 

технологічного процесу); 

 за методами й процесами, які використовуються; 

 за характером дій/продукції або їхнім (дій) результатом (визначення якості 

готової продукції). 

Вибір принципу класифікації залежить від виду трудової (професійної) діяльності. 

Наприклад, у конвертерному виробництві сталі рекомендується використовувати 

змішаний лінійно-циклічний підхід. Рішення щодо вибору принципу класифікації 

приймається простою більшістю голосів робочої (експертної) групи. 

Зазначимо, що за другим підходом формування базового переліку трудових 

функцій відповідне анкетування не проводиться, а сам він формується членами робочої 

(експертної) групи камерально.  

6.3 Визначення переліку знань, умінь, навичок та інших здатностей (компетенцій) 

для кожної одиниці професійного стандарту (основної трудової функції). 

Вимоги до знань, умінь та навичок, предметів і засобів праці, інших здатностей 

(компетенцій), необхідних працівнику для виконання основних трудових функцій, 

визначають за допомогою анкетування профільних працівників підприємства та заносять до 

Таблиць 2, 3 та 4. 

 

Таблиця 2 

Перелік знань, необхідних для виконання основних трудових функцій 

(одиниць професійного стандарту) 

Основні трудові функції Знання, необхідні для виконання основних 

трудових функцій 

1  

2  

3  

…  
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За рішенням робочої (експертної) групи, для додаткового оцінювання відповідних 

вимог в цілому за професією (професійною назвою роботи, посадою) опитувані 

визначають за стовідсотковою (або стобальною) шкалою показники (індикатори), які 

характеризують вимоги до виконання основних трудових функцій та умов зайнятості 

(Додаток 10, перш за все 1 – 5, 8 та 10 розділи).  

Таблиця 3 

Перелік умінь та навичок, необхідних для виконання основних трудових 

функцій (одиниць професійного стандарту) 

Основні трудові функції Уміння та навички, необхідні для виконання 

основних трудових функцій 

1  

2  

3  

…  

 

 Таблиця 4 

Перелік предметів і засобів праці, необхідних для виконання основних 

трудових функцій (одиниць професійного стандарту)
3)

 

Основні  

трудові функції 

Необхідне обладнання, 

устаткування 

Необхідні матеріали, 

продукти 

Необхідний 

інструмент 

1    

2    

3    

…   … 

 

Після проведення цього (другого) етапу анкетування члени робочої (експертної) 

групи зводять, а де це необхідно – усереднюють, отримані результати за певною основною 

трудовою функцією (одиницею трудового стандарту).  

6.4. Визначення критеріїв виконання вимог одиниці професійного стандарту.  

Усереднені отримані результати другого етапу анкетування, які згруповані за 

вимогами до знань, умінь та навичок, з переліком основних трудових дій, предметами та 

засобами праці, необхідними для виконання конкретної одиниці професійного стандарту 

(основної трудової функції) слугують базовою інформацією для формування критеріїв 

виконання вимог одиниці професійного стандарту. Останні форматуються за схемою, 

показаною у Таблиці 5.  

 

                                                 
3)

 Цей перелік заповнюється, як правило, для основних трудових функцій робітничих професій. Для інших 

професій рекомендується замість необхідного обладнання, устаткування, матеріалів, продуктів та 

інструментів виділяти 2 графи – предмети та засоби праці. 
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Таблиця 5 

Критерії виконання вимог одиниці професійного стандарту  

(основної трудової функції) 

 

Перелік необхідних 

здатностей 

(компетенцій) 

(К) 

Критерії виконання вимог 

до необхідних умінь та 

навичок 

(У, Н) 

Критерії виконання вимог 

до необхідних знань та 

розумінь 

(З, Р) 

К1  Професійно-нормативна  

 

  

К2  Професійно-виробнича 

(технологічна) 

 

  

К3  Управлінська 

 

  

К4  Працеохоронна 

(екологічна) 

 

  

К5  Соціальна  

 

  

К6  Особистісна 

 

  

 

Стиль викладання та підходи щодо розділу критеріїв виконання вимог одиниці 

професійного стандарту (основної трудової функції) за 6 здатностями (компетенціями) 

наведено у Додатку 9.  

Таким чином, зазначені критерії виступають "вихідними" даними з професійного та 

"вхідними" даними до кваліфікаційного (освітньо-кваліфікаційного) стандарту.  
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7 ОФОРМЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ 
 

7.1. Загальні положення (Розділ I) – надається назва  виду трудової (професійної)  

діяльності чи професії (назва професії чи найменування групи подібних професій, згідно з 

їх назвою в Національному класифікаторі України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", 

наприклад, професії робітників із приготування харчових продуктів). Виписуються умови 

до рівнів кваліфікації працівників, які виконують певний вид трудової (професійної) 

діяльності. Надаються базові вимоги до рівня кваліфікації, вимоги до практичного досвіду 

та стану здоров'я. Заносяться дані щодо вимог до професійної освіти й навчання. 

7.2.Загальна інформація про вид професійної (трудової) діяльності чи  професію 

виписується робочою групою з розроблення профстандарту (-ів) або представниками 

Професійно-галузевої ради (іншими уповноваженими особами). Приклад загальної 

інформації про вид трудової (професійної)  діяльності чи професію наведено в  

Додатках 3, 4. 

7.3. Картку виду трудової (професійної) діяльності (з відповідними роз’ясненнями) 

та приклад її заповнення наведено в Додатках 5 та 6. 

7.4. Перелік основних трудових функцій (одиниць професійного стандарту). 

Приклад наведено в Додатку 7 (витяг із проекту професійного стандарту на професійну 

назву роботи "Сталевар конвертера"). Приклад опису окремої одиниці професійного 

стандарту (основної трудової функції) подано в Додатку 8. 

7.5.Приклад визначення критеріїв виконання вимог одиниці професійного 

стандарту (основної трудової функції) професійної назви роботи "Сталевар конвертора" 

наведено у Додатку 9.  

7.6. Технічні характеристики професійного стандарту заповнюються згідно з 

Таблицями 7.1 – 7.4.  

7.7.  Погоджені та затверджені професійні стандарти заносяться до відповідних 

реєстрів Професійно-галузевих рад (профільних центральних органів виконавчої влади та / чи 

профільних об'єднань роботодавців) та до реєстру Міністерства соціальної політики України.  
 

Таблиця 7.1 

Розробники професійного стандарту 

Професійний стандарт розроблено та внесено: 

Назва організації Посада Прізвище, ім'я, по батькові Підпис 

    

 

Таблиця 7.2 

Організації, що брали участь у розробленні стандарту 
 

№ 

з/п 
Назва організації Прізвище, ім'я, по батькові Підпис 

1    

2    

3    

…    
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Таблиця 7.3 

Погодження та затвердження професійного стандарту 
 

Цей стандарт погоджено наказом Міністерства соціальної політики України.  

Наказ №______,  дата ______________ 

(П. І. Б. і підпис керівника) 

Цей стандарт затверджено та введено в дію Професійно-галузевою радою (або 

профільним центральним органом виконавчої влади та / або галузевим об'єднанням 

роботодавців) _______________________________________ 

Наказ (протокол) №_____________, дата _____________ 

(П. І. Б. і підпис керівника) 

 

 

 

Таблиця 7.4 

Аркуш реєстрації змін до професійного стандарту 
 

№ 

з/п 

Номери сторінок (розділів, пунктів) Дата 

затвердження 

нової редакції 

документа 

змінених замінених нових анульованих 

1      

2      

3      

…      

 

Керівник Професійно-галузевої ради (або профільного центрального органа 

виконавчої влади та / або галузевого об'єднання роботодавців) 

______________________ __________________________________ ______________ 
                       (посада)                                                                      підпис, П. І. Б.                                                            дата 

 

Наказ Міністерства соціальної політики України №______, дата __________ 
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Додаток 1 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ГАЛУЗЕВИХ 

РАД ІЗ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 

СТАНДАРТІВ 

 

1. Створення організацій за професійно-галузевою ознакою, які регулюють 

професійні кваліфікації та професійні стандарти (Професійно-галузеві ради), діяльність 

яких повинна носити постійний та інституціонально оформлений характер в Україні. До 

складу (орієнтовно 60 – 80) Професійно-галузевих рад за галузевою (за видом економічної 

діяльності) чи професійною ознаками  у рівних пропорціях входять: 

 представники галузевих об'єднань роботодавців, якщо на їх підприємствах 

зайнято не менш як 50,0% від загальної частки працівників відповідного виду економічної 

діяльності. Якщо ця норма не виконується, то відповідна квота заповнюється 

представниками 10 найбільших підприємств галузі (виду економічної діяльності); 

 представники профільних центральних органів виконавчої влади або 

уповноважені ними фізичні чи юридичні особи; 

 представники профспілкових об'єднань відповідних галузей (видів економічної 

діяльності); 

 представники перших 10 за обсягом підготовки навчальних закладів усіх форм 

власності, які готують кадри за відповідною професійною групою, або члени профільних 

науково-методичних комісій МОНмолодьспорту України за відповідними напрямками, 

затверджених наказом цього Міністерства; 

 представники інших зацікавлених сторін (профільних наукових установ, 

міжнародних чи зарубіжних експертів, професійних та громадських організацій, 

регіональних об'єднань тощо)
4)

.  

Склад Професійно-галузевої ради, окрім представників навчальних закладів та 

науково-методичних комісій МОНмолодьспорту України, затверджується Міністром 

соціальної політики України. 

Обсяги фінансування діяльності Професійно-галузевих рад залежать від 

чисельності їх учасників, обсягів виконуваних робіт тощо. Джерела фінансування носять 

диверсифікований характер за умови дотримання норми, що не менш як 50,0% фінансово-

матеріальних витрат покривається роботодавцями (за винятком ситуації, коли основним 

замовником підготовки кадрів виступає держава, наприклад, за такими напрямами 

підготовки, як державне управління, правоохоронна діяльність, національна безпека, 

охорона здоров'я, освітня діяльність тощо).  

 

                                                 
4)

 У випадках, коли за видом економічної діяльності превалюють зайняті в певній бюджетній сфері, до 

складу Професійно-галузевої ради повинно входити не менш як 50,0% представників центрального органу 

виконавчої влади відповідного спрямування.  
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2. Навчання членів Професійно-галузевих рад основам розроблення професійних та 

кваліфікаційних (освітніх) стандартів. Воно здійснюється в межах виділених коштів 

державного бюджету у вигляді цільової курсової підготовки, у т.ч. шляхом друкування та 

розповсюдження відповідних підручників, брошур та інших профільних матеріалів.  

3. Розроблення проектів професійних стандартів за компетентнісним підходом. Воно 

передбачає (якщо це визначено рішенням Професійно-галузевої ради) збір та аналіз 

інформації про професії (професійні профілі, посади, професійні назви роботи) за видами 

економічної діяльності, включає в себе отримання інформації про: оплату та умови праці, 

рівень працевлаштування, середній вік працівників, їх розподіл у територіальному розрізі, 

підприємства, де переважають зайняті за професіями (їх групами), рівень плинності кадрів, 

умови для кар'єрного зростання, навчальні заклади країни, які здійснюють підготовку кадрів 

за цими професіями (їх групами), наявні професійні стандарти, виписані в посадових 

(робочих) інструкціях, кваліфікаційних характеристиках (галузеві випуски Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників), коди, назви та описи в 

Національному класифікаторі України ДК 003 : 2010 "Класифікатор професій" тощо.  

Після цього (в обов'язковому порядку) Професійно-галузева рада організовує 

роботу з проведення функціонального аналізу (аналізу за компетентнісним підходом) 

певного виду трудової (професійної)  діяльності за процедурою, описаною в розділах 4 – 6 

цих Методичних рекомендацій.  

4. Винесення Професійно-галузевими радами проектів професійних стандартів на 

широке обговорення зацікавленими сторонами.  

Останнє проводиться через мережу Internet  у термін, що не перевищує 2 місяців. 

5. Доопрацювання та погодження проектів профстандартів за результатами їх 

обговорення. Термін доопрацювання проектів професійних стандартів не повинен 

перевищувати 1 місяця. У подальшому вони погоджуються більшістю голосів членів 

Професійно-галузевої ради.  

6. Подання погоджених професійних стандартів до Міністерства соціальної політики 

України. Процедура подання, проведення фахової експертизи та погодження професійних 

стандартів Міністерством соціальної політики України не повинна перевищувати 2 місяців 

(без урахування періоду доопрацювання проектів за результатами експертизи). 

7. Якщо Професійно-галузеву раду з різних причин не створено, то розроблення, 

експертиза, погодження, затвердження та подальше супроводження професійних 

стандартів здійснюються в чинному порядку (відповідно до норм ДСТУ 3739 "Положення 

про ведення національного класифікатора ДК 003 "Класифікатор професій" та загальної 

частини Випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників).  

8. Затвердження та введення в дію професійних стандартів здійснюється 

Професійно-галузевою радою, а в разі її відсутності – профільним центральним органом 

виконавчої влади та/ або галузевим об'єднанням роботодавців. 
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Додаток 2 

МАКЕТИ АНКЕТ ДЛЯ ОПИТУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ) 

 

1.1. Анкета №1 "Визначення та оцінювання трудових функцій" 

 

Шановний колего! 

 
 

Підприємство (установа, організація)___________________ задіяне в розроблені 

професійного стандарту (за компетентнісним підходом) за видом економічної 

діяльності_____________________________, видом трудової (професійної) діяльності 

_________________________________________. 

Майбутній професійний стандарт повинен відбивати сучасні вимоги роботодавців 

до компетентності працівників, використовуватися для розроблення кваліфікаційних 

(освітньо-кваліфікаційних) стандартів для підготовки кадрів оцінювання, їх кваліфікації 

(сертифікації), складання посадових (робочих) інструкцій, тарифікації тощо. 

Просимо Вас як експерта провести відповідні процедури: 

 У Таблиці 1 "Перелік трудових функцій" запропоновано базовий перелік 

трудових функцій, складений членами робочої (експертної) групи для означеного виду 

трудової (професійної) діяльності. Будь ласка, додайте до нього трудові функції, які на 

Вашу думку, обов'язково необхідні. 

 За допомогою "Шкали оцінювання трудових функцій" (Таблиця 2) дайте оцінку 

кожній трудовій функції, виходячи з  частоти її використання та важливості. Занесіть 

результати оцінювання до Таблиці 3. 

Таблиця 1 

Перелік базових трудових функцій  

№ з/п Трудова функція 

1  

2  

…  

…  

 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання трудових функцій 

Частота використання 
Важливість трудової функції 

Не дуже важлива (1) Важлива (2) Дуже важлива (3) 

Ніколи 0 0 0 

Орієнтовно раз на місяць або рідше 1 4 7 

Орієнтовно раз на тиждень 2 5 8 

Щоденно або майже щоденно 3 6 9 
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Таблиця 3 

Таблиця оцінки трудових функцій 

(Навпроти кожної трудової функції, що наведена нижче, проставте, будь ласка, у правому стовпчику відповідний бал, 

використовуючи Таблицю 2) 

№ 

з/п 
Трудова функція 

Оцінка значущості функції 

(бал за шкалою оцінювання) 

1   

2   

3   

…   

 

Дякуємо за роботу та професіоналізм! 

 

 

1.2. Анкета №2 "Визначення ключових вимог до основних трудових функцій" 

 

Шановний колего! 
 

За результатами експертного опитування за Анкетою №1 "Визначення та 

оцінювання трудових функцій", у якому Ви брали участь, робочою (експертною) групою 

сформовано перелік основних трудових функцій.  

Просимо Вас як експерта здійснити відповідні процедури: 

 Укажіть, будь ласка, які саме знання, уміння та навички, предмети та засоби 

праці, інші здатності (компетенції) необхідні для виконання кожної з означених основних 

трудових функцій (Таблиці 1, 2 та 3). 

Таблиця 1 

Перелік знань, необхідних для виконання основних трудових функцій 
 

№ 

з/п 
Основні трудові функції  

 

Знання, необхідні для 

виконання основних 

трудових функцій 

1   

2   

3   

…   
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Таблиця 2 

Перелік умінь та навичок, необхідних для виконання основних трудових функцій 
 

№ 

з/п Основні трудові функції  

Уміння та навички, 

необхідні для виконання 

основних трудових функцій 

1   

2   

3   

…   

 

Таблиця 3 

Перелік предметів та засобів праці (обладнання, устаткування, продуктів, матеріалів 

та інструментів), необхідних для виконання основних трудових функцій 
 

№ 

з/п 

Основні 

трудові 

функції  

Необхідне обладнання, 

устаткування 

Необхідні продукти, 

матеріали 

Необхідний 

інструмент 

1     

2     

3     

…     

 

 

 

Дякуємо за роботу та професіоналізм! 
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ЗБІР ЗАГАЛЬНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОФЕСІЮ, 

ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ РОБОТИ (ПОСАДИ), ПРОФЕСІЙНИЙ 

ПРОФІЛЬ, ТРУДОВІ ФУНКЦІЇ, ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, НЕОБХІДНОЇ 

ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ 

 

Члени робочої (експертної) групи збирають інформацію, яка може бути корисною в 

процесі розроблення професійного стандарту під час заповнення окремих пунктів та 

роз'яснювання положень стандарту, а саме: 

1. Розмір та профіль професійного сегмента ринку праці, географічне 

розташування профільних підприємств (організацій, установ). 

Надається інформація щодо чисельності працівників, зайнятих у певній сфері 

професійної (трудової) діяльності, відповідного попиту та пропозиції на ринку праці, 

розташування профільних підприємств за регіонами. Дані беруться із статистичних 

щорічників, форм звітності Державної служби зайнятості, матеріалів об'єднань 

роботодавців та галузевих профспілок тощо. 

2. Взаємозв'язок відповідного сегмента ринку праці з його іншими сегментами 

(регіональними, професійними, галузевими та іншими). Встановлюється за допомогою 

статистичних матеріалів регіональних центрів зайнятості, де відстежується зв'язок 

відповідного професійного сегмента праці з іншими. Описується загальний рівень 

безробіття в певному регіоні, стан соціальної інфраструктури тощо. 

3. Тенденції розвитку відповідного професійного сегмента ринку праці. Вони 

виявляються шляхом проведення аналізу перспективних і стратегічних планів розвитку 

певного виду трудової (професійної)  діяльності, рівня їхньої відповідності сучасним 

технологічним вимогам, продуктивності праці та собівартості продукції, що 

виготовляється, тенденцій на світових ринках сировини, енергоносіїв та продукції 

(послуг), що виготовляється (надаються) на підприємствах відповідної галузі (виду 

економічної діяльності), тощо. 

4. Наявність напрямів кар'єрного зростання за відповідною професією (видом 

професійної діяльності). Матеріали надаються відділами кадрів (розвитку персоналу) 

відповідних підприємств, галузевими профспілками та об'єднаннями роботодавців 

відповідно до їхнього бачення розвитку підприємств галузі (виду економічної діяльності), 

впровадження новітніх технологій, технічного переозброєння тощо. 

5. Заклади, що надають освітні послуги, та перелік наявних кваліфікацій. Дані 

отримуються в профільних навчальних закладах, наукових установах, МОНмолодьспорту 

України та НАПНУ, із державних та галузевих освітньо-кваліфікаційних стандартів тощо. 

6. Інформація про стандарти, стандартні положення та інші нормативні матеріали 

підприємств, які забезпечують діяльність відповідного виду економічної (трудової, 

професійної) діяльності. Надається перелік нормативних матеріалів, які можуть бути 

використані під час заповнення професійного стандарту. 
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7. Умови зайнятості, у т.ч. оплата праці, надбавки, рівень соціального захисту, 

соціальний пакет, для працівників відповідного професійного спрямування. Наводяться 

дані з галузевої угоди, колдоговору підприємства стосовно розміру заробітної плати 

працівників відповідних професій (професійних назв робіт, посад) та зміст ключових 

положень соціального захисту працівників. 

8. Умови праці, виробниче середовище, професійні ризики для здоров'я осіб, 

зайнятих за відповідним професійним спрямуванням, засоби індивідуального захисту, 

пільги й компенсації тощо виписуються із матеріалів атестації робочих місць за умовами 

праці, даних відділу техніки безпеки та охорони праці підприємства. Відбираються 

чинники виробничого середовища, які формують важкість та шкідливість умов праці на 

робочому місці, становлять ризики для здоров'я зайнятих. Одночасно наводяться 

показники професійної захворюваності, рівень частоти та важкості виробничого 

травматизму, засоби індивідуального захисту, що використовуються, перелік пільг та 

компенсацій, які надаються. 
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ПРИКЛАД НАПИСАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОФЕСІЇ 

(ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ РОБОТИ, ПОСАДИ КОНТОРСЬКИХ 

(ОФІСНИХ) СЛУЖБОВЦІВ У БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ) ДЛЯ 

2 РОЗДІЛУ  ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ  
 

1. Загальна інформація 

Конторські (офісні) службовці в бухгалтерській діяльності відносяться до розділу 4 

Національного класифікатора України ДК 003 "Класифікатор професій" (далі – КП) 

"Технічні службовці" групи 4121 КП "Реєстратори бухгалтерських даних" ("Конторський 

(офісний) службовець (бухгалтерія)", "Конторський (офісний) службовець (каса)", 

"Конторський (офісний) службовець (розрахунок собівартості)", "Конторський (офісний) 

службовець (аудит)", "Конторський (офісний) службовець (аукціон)", "Нарядник", 

"Рахівник", "Таксувальник", "Тарифікатор", "Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних" 

та ін.). На 5 професійних назв робіт, у т.ч. на "Конторського (офісного) службовця 

(бухгалтерія)" виписана кваліфікаційна характеристика в 1 галузевому випуску Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі – ДКХП). Бухгалтерська та 

аудиторська діяльність належить за Національним класифікатором України ДК 009 

"Класифікація видів економічної діяльності" (далі – КВЕД) до секції К, розділу 74, групи 

74.1, класу 74.12 та підкласу 74.12.0 "Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту". 

2. Чисельність конторських (офісних) службовців бухгалтерського спрямування  

Орієнтовно в Україні на сьогодні  бухгалтерсько-аудиторською діяльністю зайнято 

близько 350 тис. керівників, професіоналів, фахівців та конторських службовців. У 

середньому на 1 бухгалтера припадає 50 працівників. Серед розвинених країн світу це 

співвідношення, як правило, коливається в межах 105 – 130 осіб. Оціночно, в Україні в 

бухгалтерській сфері зайнято близько 80,0 тис. конторських (офісних) службовців. Це 

пов’язано, в першу чергу, з низьким рівнем оплати праці бухгалтерів у цілому та з 

відносною "молодістю" цих нових професій (вони були включені до КП у 2000 – 2004рр.). 

3. Умови зайнятості 

Умови праці конторських (офісних) службовців у бухгалтерській сфері в більшості 

випадків є прийнятними. Їх діяльність не підпадає під дію будь-яких негативних та 

шкідливих для здоров'я чинників. У той же час, рівень оплати праці нижчий у більшості 

випадків за середній на підприємстві. Оціночно, в Україні середньомісячна заробітна 

плата цих працівників у І півріччі 2011 р. становила близько 1400,0 грн., хоча 

співвідношення максимального її розміру до мінімального коливається в межах   

3 – 5 разів, що зумовлено, перш за все, суттєвою міжгалузевою, міжпрофесійною та  
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міжрегіональною диференціацією оплати праці в країні, низьким рівнем ставок у 

бюджетній сфері тощо. 

4. Підготовка, попит та пропозиція на ринку праці 

На вітчизняному ринку праці має місце висока надлишковість працівників, 

зайнятих бухгалтерською та аудиторською діяльністю. Так, у 2009 р. на обліку в центрах 

зайнятості перебувало 7,9 тис. безробітних  групи "Реєстратори бухгалтерських даних", 

тоді як вакансій для них було лише 2,3 тис. одиниць, тобто навантаження на вакансію 

становило 3,4 раза. Безпосередньо за професіями рівень розбалансованості становив для 

"Таксувальників" – 31,0 раз, "Конторських службовців (бухгалтерія)" – 57,8 раза, 

"Нарядників" – 3,7 раза, "Конторських (офісних) службовців (каса)" – 6,0 разів, 

"Рахівників" – 3,7 раза тощо. 

Левова частка "заслуг" із досягнення такого рівня "перевиробництва" припадає на 

діяльність закладів профтехосвіти та окремих ВНЗів 1 та 2 рівня акредитації.  

5. Перспективи формування попиту 

До 2020 р. спостерігатиметься тенденція низького попиту на працівників 

бухгалтерської сфери, особливо їх керівної ланки, тому що більшість вакансій 

заповнюються досвідченими фахівцями, а вибирати є з кого. Молоді фахівці без стажу 

роботи повинні будуть або перекваліфіковуватися, або орієнтуватися на 

працевлаштування до малих підприємств, у сфері підприємництва й торгівлі, де умови та 

гарантії зайнятості нижчі від середнього рівня. Найбільш обдарованим випускникам у разі 

"змагання" за вакансії з досвідченими бухгалтерами слід буде переконувати роботодавців 

як новими знаннями, технологіями аудиту та бухгалтерського обліку, так і своєю 

відповідальністю, порядністю й креативністю. Серед фінансово-бухгалтерських та 

економіко-математичних технологій, якими слід володіти потенційним "обіймувачам" 

високооплачуваних та престижних посад на спільних чи іноземних підприємствах в 

Україні або за її межами, виділимо: 

 бухгалтерське програмне забезпечення – Intuit Quick Books; Sage Fixed Asset 

Solution FAS; Sage MIP Fund Accounting; 

 базу даних користувачів і пошукове програмне забезпечення – Microsoft Access; 

базу даних Oracle; структуровану мову питань SQL; 

 програмне забезпечення електронної пошти – Microsoft Autlook; 
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 програмне забезпечення планування ресурсів підприємства (ERP) – програмне 

забезпечення планування ресурсів підприємства (ERP); Microsoft Great Plains; програмне 

забезпечення SAP, Solomon; 

 програмне забезпечення фінансового аналізу – FRx; Hyperin Pillar; Oracle для 

фінансів; 

 програмне забезпечення обліку "людських ресурсів" – автоматичний пошук 

даних РС платіжних відомостей для Windows PCPW; 

 програмний супровід – Microsoft Office; 

 програмне забезпечення для здійснення презентацій – Microsoft Power Point; 

 програмне забезпечення для побудови великоформатних таблиць – Corel 

QuattroPro; IBM Lotus 1-2-3; Microsoft Excel; 

 програмне забезпечення для опрацювання текстів – Microsoft Word. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ СТОСОВНО ЗАПОВНЕННЯ КАРТКИ ВИДУ 

ТРУДОВОЇ (ПРОФЕСІЙНОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Вид трудової (професійної) діяльності ___________________________________________ 

 

Кваліфікаційні рівні за чинною категорійною ієрархією (виписуються з наявних 

кваліфікаційних характеристик)__________________________________________________ 

 

Найменування професій (професійних назв робіт, посад) (виписуються з 

Національного класифікатора України ДК 003 "Класифікатор професій" із застосуванням 

кваліфікаційних характеристик за подібністю трудових функцій)______________________ 

 

Узагальнений опис трудової (професійної) діяльності, що виконується (наводиться 

загальна характеристика виду трудової (професійної) діяльності) _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Особистісні вимоги (виписуються персональні та особистісні здатності (компетенції), 

необхідні для виконання трудових функцій за професією) (професіями). 

 

Вимоги до освіти й навчання працівника (вказується рівень освіти, який повинен мати 

працівник, що виконує певний вид трудової (професійної) діяльності) _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Необхідність сертифікатів, що підтверджують кваліфікацію (наприклад, для зварників, 

що виконують деякі складні роботи на газо- або нафтопроводах, як доповнення до 

професійної кваліфікації в дипломі "Зварника" вимагається додатковий сертифікат на 

право зварювання нафто- або газопроводів)_______________________________________ 

 

Вимоги до практичного досвіду роботи (вказується, за потреби, наявність стажу роботи) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Умови праці та особливі умови допущення до роботи (вказуються обмеження за віком, 

здоров'ям, фізичними параметрами, статтю, вимоги щодо наявності особистої медичної 

книжки тощо)________________________________________________________________ 

 

Можливі місця роботи (наводиться перелік підприємств чи їх структурних підрозділів, 

де працюють відповідні працівники) ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ КАРТКИ ВИДУ ТРУДОВОЇ 

(ПРОФЕСІЙНОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОФЕСІЙНУ НАЗВУ РОБОТИ 

"СТАЛЕВАР КОНВЕРТЕРА" 

3.1. Вид трудової діяльності: 

Ведення технологічного процесу витоплення сталі в конвертерах. 

3.2. Кваліфікаційні рівні за чинною категорійною ієрархією – 6 – 8 розряд. 

3.3. Найменування професій (професійних назв робіт, посад): сталевар конвертера. 

3.4. Узагальнений опис виконуваної трудової (професійної) діяльності: 

Перевіряти стан футеровки конвертера. Перевіряти стан обладнання і механізмів, що 

забезпечують роботу конвертера. Завантажувати конвертер брухтом. Заливати чавун. 

Завантажувати шихтові матеріали. Слідкувати за процесом подавання кисню в конвертер. 

Завантажувати шлакоутворювальні матеріали. Забезпечувати контроль над процесом 

усереднення температури й хімічного стану металу після завершення продування. 

Віддавати команду для виконання додування металу для виправлення витопків. 

Контролювати тривалість випускання сталі з конвертера до сталерозливального ковша. 

Виконувати розкислення сталі перед випусканням шлаку. Виконувати випускання рідкого 

шлаку до шлакового ковша. Виконувати процес легіювання сталі залежно від її 

сортамента. Забезпечувати дотримання технології витоплення сталі. Управляти ремонтом 

сталевипускного отвору й обриванням настилів з горловини конвертера. Організовувати й 

управляти роботою з напівсухого торкретування та підварювання футеровки конвертера 

під час гарячих ремонтів. Виконувати вилучення настилів і "козлів" з кисневих фурм. 

Управляти операціями із зупинки конвертера на холодний ремонт. Брати участь у 

безаварійному та безпечному ремонті обладнання. Дотримуватися вимог охорони праці, 

нормативно-правових актів з питань промислової й пожежної безпеки. Брати участь у 

розробленні заходів з недопущення аварій та нещасних випадків. Брати участь у 

тренуваннях за планом ліквідації аварій. Дотримуватися правил екологічної безпеки. 

Брати участь у ліквідації аварій та їхніх наслідків. 

3.5. Особистісні якості: 

Відповідальність. Фізична витривалість. Висока працездатність. Концентрація, 

розподіл та перенесення уваги. Точний окомір. Спроможність чітко відрізняти 

кольори. Відкритість в обміні робочою інформацією з колегами свого підрозділу. 

Здатність приймати продумані, своєчасні рішення та здійснювати відповідні дії в 

нестандартних ситуаціях. Упевненість у собі. 

3.6. Вимоги до професійної освіти й навчання: 

Наявність необхідних знань, умінь та навичок. 

3.7. Наявність сертифікатів, що підтверджують кваліфікацію: 

Наявність свідоцтва, що підтверджує кваліфікацію сталевара конвертера 6 – 8 розряду 

(молодший спеціаліст) залежно від обсягу конвертера. 

3.8. Вимоги до практичного досвіду роботи: 

Стаж роботи за професійною назвою роботи "Підручний сталевара" не менше 1 року. 

3.9. Умови праці та особливі умови допущення до роботи: 

Несприятливі мікрокліматичні умови праці – висока загазованість, підвищені рівні 

шуму, температури повітря, наявність професійних ризиків із підвищеною 

вірогідністю травматизму та отримання професійних захворювань. Діяльність у 

нестандартних ситуаціях; складність у різноманітних діях під час виконання основної 

виробничої діяльності, високий рівень відповідальності. Змінна робота. Пряма 

виробнича відповідальність. 

3.10. Можливі місця роботи: 

Металургійні комбінати. 
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Додаток 7 

ПЕРЕЛІК ОДИНИЦЬ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ (ОСНОВНИХ 

ТРУДОВИХ ФУНКЦІЙ) НА ПРОФЕСІЙНУ НАЗВУ РОБОТИ 

"СТАЛЕВАР КОНВЕРТЕРА" 

Шифр Назва одиниць професійного стандарту 

А Здійснювати перевірку стану конвертера перед початком 

витоплення сталі 

А.1 Перевіряти стан футеровки конвертера 

А.2 Перевіряти стан обладнання й механізмів, що забезпечують роботу конвертера 

Б Виконувати операції з ведення технологічного процесу витоплення 

сталі в конвертері 

Б.1 Завантажувати конвертер брухтом 

Б.2 Заливати чавун 

Б.3 Завантажувати шихтові матеріали 

Б.4 Слідкувати за процесом подавання кисню в конвертер 

Б.5 Завантажувати шлакоутворювальні матеріали 

Б.6 Забезпечувати контроль над процесом усереднення температури та хімічного 

стану металу після завершення продування 

Б.7 Віддавати команду для виконання додування металу для виправлення витопків 

Б.8 Контролювати тривалість випускання сталі з конвертера до сталерозливального 

ковша 

Б.9 Виконувати розкислення сталі перед випусканням шлаку 

Б.10 Виконувати випускання рідкого шлаку до шлакового ковша 

Б.11 Виконувати процес легіювання сталі залежно від її сортамента 

Б.12 Забезпечувати дотримання технології витоплення сталі 

В Забезпечувати проведення ремонтних робіт обладнання конвертера 

В.1 Управляти ремонтом сталевипускного отвору та відривом настилів з горловини 

конвертера 

В.2 Організовувати та управляти роботою з напівсухого торкретування та 

підварювання футеровки конвертера під час гарячих ремонтів 

В.3 Здійснювати вилучення настилів та "козлів" з кисневих фурм 

В.4 Управляти операціями із зупинення конвертера на холодний ремонт 

В.5 Брати участь у безаварійному та безпечному ремонті обладнання 

Г. Дотримування вимог охорони праці та промислової безпеки 

Г.1 Дотримуватися вимог охорони праці, нормативно-правових актів з питань 

промислової й пожежної безпеки 

Г.2 Брати участь у розробленні заходів із запобігання аваріям і нещасним випадкам 

на виробництві 

Г.3 Брати участь у тренуванні за планом ліквідації аварій 

Г.4 Дотримуватися правил екологічної безпеки 

Г.5 Брати участь у ліквідації аварій та їхніх наслідків 
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Додаток 8 

 

ПРИКЛАД ОПИСУ ОДИНИЦІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ 

(ОСНОВНОЇ ТРУДОВОЇ ФУНКЦІЇ) 
 

А.1 "Перевіряти стан футеровки конвертера" (інтегрована група одиниць 

професійного стандарту "Здійснювати перевірку стану конвертера перед початком 

витоплення сталі"), віднесеної до професійної назви роботи "Сталевар конвертера" 

 

Одиниця професійного стандарту професійної назви роботи "сталевара конвертера" 

 

Перевіряти стан футеровки конвертера 

 

Шифр А.1 

Основні 

трудові дії 

Оцінювати стан внутрішнього захисного вогнетривкого облицювання 

конвертера. Визначати наявність рідкого металу й шлаку в конвертері. 

Забезпечувати вивільнення конвертера від рідкого металу, шлаку, а також 

води. Перевіряти відсутність на кожусі, горловині й опорному кільці 

конвертера настилів і скрапу. 

Необхідні 

знання 

Конструкцію конвертера. Факельне та сухе торкретування. Структуру, 

склад і характеристики матеріалів футеровки конвертера. Типи 

вогнетривників для кладки футеровки. Характеристики та призначення 

вогнетривників. Фізико-хімічний механізм зношення футеровки. Принцип 

роботи й правила експлуатації контрольно-вимірювальних приладів. 

Інструкції з охорони праці й техніки безпеки. Схему розміщення 

обладнання. Знати, як користуватися контрольно-вимірювальними 

приладами, чистити обладнання. 

Необхідні 

уміння та 

навички 

Орієнтуватися вільно в зоні конвертера й механізмів, що забезпечують його 

роботу. Визначати візуально ступінь зношення футеровки конвертера й 

ступінь необхідного оновлення. Прогнозувати можливі сценарії розвитку 

пошкодження футеровки конвертера для своєчасного проведення 

необхідних ремонтів. Користуватися контрольно-вимірювальними 

приладами. Виконувати вивільнення конвертера від рідкого металу й 

шлаку, а також води. Перевіряти стан болтів і клинів для кріплення днищ. 

Очищувати горловину конвертера від настилів і скрапу механізованим 

способом.  

Предмети та 

засоби праці 

Конвертер місткістю 350 т, контрольно-вимірювальні прилади.  
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 Додаток 9 

ПРИКЛАД ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВИКОНАННЯ ВИМОГ 

ОДИНИЦІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ (ОСНОВНОЇ ТРУДОВОЇ 

ФУНКЦІЇ) ПРОФЕСІЙНОЇ НАЗВИ РОБОТИ  

"СТАЛЕВАР КОНВЕРТЕРА" 

 
А1 "Перевіряти стан футеровки конвертера" 

 

Перелік 

необхідних 

здатностей 

(компетенцій) (К) 

Критерії виконання вимог до 

необхідних умінь та навичок (У; Н) 

Критерії виконання вимог 

до необхідних знань та 

розумінь (З; Р) 

 

1 2 3 

К1 Професійно-

нормативна  
 У1 показати, як користуватися 

інструкцією з технічного 

обслуговування й експлуатації 

конвертера та механізмів, 

забезпечуючих його роботу  

Розповісти: 

 З1 зміст інструкції з 

технічного обслуговування та 

експлуатації конвертора й 

механізмів; 

 З2 про розташування 

обладнання 

К2 Професійно-

виробнича 

(технологічна) 

Показати, як: 

 У2  визначати на практиці ступінь 

зношення футеровки конвертора; 

 У3 користуватися контрольно-

вимірювальними приладами 

(термометром); 

 У4 вивільнювати конвертор від 

рідкого металу, шлаку та води  

Розповісти про: 

 З3 характеристики та склад 

матеріалів футеровки; 

 З4 типи вогнетривників для 

кладки футеровки; 

 З5 характеристики та 

призначення вогнетривників; 

 З6 особливості фізико-

хімічного механізму 

зношення футеровки 

К3 Управлінська  Показати, як: 

 У5 організовувати роботу членів 

бригади з вивільнення конвертора від 

рідкого металу, шлаку та води; 

 У6 взаємодіяти з підручним сталевара 

під час оцінювання стану внутрішнього 

захисного вогнетривкого облицювання 

конвертора; 

 У7 взаємодіяти з підручним сталевара 

під час замірювання температури 

вогнетривкого облицювання конвертора   

 Р1 показати розуміння 

застосування підходів, 

способів, процедур 

організації взаємодії членів 

бригади під час підготовки 

конвертора до перевірки 

стану внутрішнього захисту 

облицювання та вимірювання 

температури  

К4 

Працеохоронна 

(екологічна) 

Показати, як користуватися: 

 У8 інструкцією з пожежної безпеки; 

 У9 інструкцією з охорони праці й 

промислової безпеки; 

 У10 загальними правилами безпеки 

на металургійних та коксохімічних 

підприємствах і виробництвах  

Підтвердити наявність знань: 

 З7 інструкції з охорони 

праці й промислової безпеки; 

 З8 інструкції з пожежної 

безпеки; 

 З9 про загальні правила 

безпеки на металургійних та 

коксохімічних підприємствах 

і виробництвах  
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Продовження Додатка 9 

1 2 3 

К5 Соціальна Пояснити, як: 

 У11 взаємодіяти з членами бригади в 

процесі вивільнення конвертора від 

рідкого металу, шлаку та води; 

 У12 взаємодіяти з членами бригади 

під час визначення ступеня зношення 

вогнетривкого обслуговування 

конвертора  

 З10 розповісти про те,  як 

взаємодіяти з членами 

бригади та іншими 

працівниками під час 

виконання основної трудової 

функції  

 

К6 Особистісна  Продемонструвати: 

 Н1 навичку правильно оцінювати 

ситуацію; 

 Н2 навичку оперативно діяти й 

приймати правильне рішення у 

випадках аварій, під час нещасних 

випадків та зупинки обладнання  

Продемонструвати знання: 

 З11 плану ліквідації аварій; 

 З11 того, як надавати першу 

долікарську допомогу  
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Додаток 10 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ (ІНДИКАТОРІВ), ЯКІ 

ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЇ  

(ПРОФЕСІЙНОЇ НАЗВИ РОБОТИ, ПОСАДИ) 

 

Запропоновані вимоги до здатностей (компетенцій) працівників спрямовані, перш за 

все, на внутрішньофірмове застосування під час атестації, добору, розстановки кадрів, їх 

кар'єрне зростання, визначення потреби в підвищенні кваліфікації, додаткову підготовку 

(перепідготовку) кадрів та використання під час розроблення професійних стандартів, а 

також для переходу від професійних до кваліфікаційних (освітніх) стандартів. 

Змістовну частину, класифікацію вимог до знань, навичок, здатностей, виробничої 

діяльності, умов праці, вимог до працівника, професійних інтересів та очікувань від 

роботи частково взято із Інформаційної мережі занять (Occupational Information Network, 

O'Net), яка застосовується Управлінням зайнятості та освіти США, та доповнено 

додатковими параметрами.  

Кількісну оцінку кожного показника (індикатора) визначає експертна група, до 

складу якої входять представники зацікавлених сторін. У свою чергу, рівні показників 

(індикаторів) диференціюються на основні (мають оцінку експертів  50,0%) та допоміжні 

(мають оцінку експертів  49,9%). 

За своєю структурою вимоги до професії (професійної назви роботи) поділяються 

на 11 груп: 

1) необхідні знання; 

2) необхідні навички; 

3) інші необхідні здатності (компетенції); 

4) виробнича діяльність; 

5) умови праці; 

6) професійні інтереси; 

7) очікування від роботи; 

8) вимоги до працівника; 

9) суміжні та подібні заняття; 

10) необхідна кваліфікація; 

11) освітній рівень. 

Зазначимо, що користувач може застосовувати, виходячи з потреби, будь-які з цих 

ІІ груп вимог, але в обов’язковому порядку – ті, що виписані в пп. 1 – 5, 8 та 10. 

Основні рівні індикаторів, у свою чергу, розподіляються на високі ( 80,0%), 

достатні (60,0 – 79,0%) та проблемні (50,0 – 59,0%).  
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Продовження Додатка 10 

 

Відповідний розподіл рівнів оцінювання індикаторів за 3 групами дає можливість у 

подальшому для зіставлення змісту кваліфікаційного стандарту із змістовною частиною 

європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), яка запроваджена на сьогодні у 

вітчизняних вищих навчальних закладах (додаток до диплома європейського зразка). Як 

відомо, оцінки за розширеною шкалою в ЄТКС виставляються на підставі накопичуваної 

бальної шкали вищого навчального закладу. У той же час, накопичувальна бальна шкала 

регулюється нормативним документом ВНЗу, який повинен містити: 

 межу та крок накопичувальної шкали; 

 мінімальний бал для отримання позитивної оцінки; 

 максимальний бал за виконання необов'язкових завдань (максимальний бал 

накопичувальної шкали може бути досягнутий при виконанні обов'язкових завдань); 

 правила встановлення відповідності між накопичувальною бальною шкалою та 

розширеною шкалою оцінювання знань студентів. 

Наприклад, мінімальний бал  0, максимальний бал  100, крок шкали  1. 

 

Мінімальний бал для отримання позитивної 

оцінки  50, максимальний бал за виконання 

необов'язкових завдань – 20. 

 Проміжок за накопичувальною бальною 

шкалою 

Оцінка за розширеною шкалою 

90 та вище відмінно 

80–89 дуже добре 

65–79 добре 

55–64 задовільно 

50–54 достатньо 

35–49 незадовільно 

1–34 неприйнятно 

 

Таким чином, порівняння накопичувальної бальної шкали ЄКТС та результатів 

оцінювання рівнів (індикаторів) вимог показує, що однозначно позитивні результати 

оцінювання досягаються, коли випускник (працівник) набирає принаймні більше 

половини відсотків (балів) у вимірі як професійного, так і кваліфікаційного (освітнього) 

стандарту. 

Детальний перелік показників (індикаторів) з їх узагальненим змістом за  

11 групами вимог до виконання основних трудових функцій має такий вигляд. 
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1. Необхідні знання 

Важливість, % Знання 

 Економіка та бухгалтерський облік  теоретичні та практичні знання у сфері 

економіки та бухгалтерського обліку, фінансових ринків, банківської справи, аналізу 

та звітності фінансових показників. 

 Адміністрування й управління  знання ділових та управлінських принципів 

стратегічного планування, розподілу ресурсів, моделювання людських ресурсів, 

техніки управління, виробничих методів і координації людей та ресурсів. 

 Математичні  знання арифметики, алгебри, геометрії, статистичних розрахунків та 

їх форм. 

 Право  знання права, юридичних законів, судових процедур, прецедентів, урядових 

інструкцій та розпоряджень, правил політичного процесу. 

 Державна мова  знання структури та змісту української мови, включаючи значення, 

вимову та правила складання слів, граматику. 

 Комунікації та засоби інформації – знання виробництва засобів інформації, 

комунікацій, технік і методів її розповсюдження. Сюди входить пошук альтернативних 

шляхів для інформування й ознайомлення через письмові, усні та візуальні засоби 

інформації. 

 Психологія – знання людської поведінки та її характеристик, індивідуальних 

особливостей та відмінності у здібностях (здатностях) та інтересах, визначення 

здібностей до навчання і мотивації, наукових методів психології, оцінка та аналіз 

поведінкових та емоційних розладів. 

 Навчання та підготовка  знання принципів і методів проектування навчального 

плану і тренінгів, групового та індивідуального навчання, інструктування та 

вимірювання ефекту від навчання. 

 Продажі та маркетинг – знання принципів і методів представлення, просування та 

продажу продуктів чи послуг. Сюди відноситься знання маркетингової стратегії та 

тактики, демонстрації продукції, техніки продажу та систем контролю за продажами. 

 Комп’ютери й електроніка – знання схем управління, процесорів, чипів, 

електронного оснащення, комп’ютерного устаткування та програмного забезпечення, 

включаючи власне програмування. 

 Персональні ресурси – знання принципів і процедур персонального рекрутингу, 

відбору, навчання, компенсації за користь, трудових взаємовідносин і переговорів 

(співбесід), персональних систем інформації. 

 Діловодство – знання адміністративних і канцелярських процедур і систем, таких як 

обробка текстів, управління реєстрацією та записами, стенографія та запис, правил 

оформлення, та інших офісних процедур і технологій. 

 Клієнтські та індивідуальні послуги – знання принципів і процесів надання 

(забезпечення) клієнтських і індивідуальних послуг. Сюди відноситься оцінка потреб 

клієнтів, застосування стандартів якості послуг та оцінка задоволення клієнта. 

 Суспільна безпека й охорона – знання необхідного оснащення, процедур і дій, що 

сприяють ефективному захисту людей та підприємств, установ, організацій. 

 Телекомунікації – знання трансляції, радіомовлення, перемикання, контролю й 

управління телекомунікаційними системами. 

 Історія – знання історичних явищ та їх наслідків, впливу на цивілізацію та культуру. 
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 Філософія – знання різних систем філософії та релігії. Сюди відноситься знання їх 

основних принципів, значення, етики, способів мислення, звичаїв, методів їх впливу на 

культуру людини. 

 Виробництво та оброблення – знання вартості сировини, процесів виробництва, 

контролю якості та іншої техніки для максимізації ефективності виготовлення та 

розповсюдження виробів. 

 Соціологія й антропологія – знання колективної поведінки та соціальних тенденцій 

впливів, людських переміщень, етнічної приналежності, їх культури та історії. 

 Обстеження та рекомендації – знання принципів, методів і процедур діагностики, 

обстеження та відновлення фізичних і розумових дисфункцій. 

 Географія – знання принципів і методів опису особливостей Землі, у т.ч. акваторій та 

повітря, включаючи їх фізичні характеристики, розташування, взаємозв’язки та 

розподіл рослин, тварин та людського життя. 

 Транспортування – знання принципів і методів переміщення людей чи виробів 

повітряними, залізничними, морськими чи автомобільними шляхами, включаючи 

відносні витрати та зиски. 

 Біологія  знання рослинних і тваринних організмів, їх тканин, клітин, функцій, 

взаємозв’язку та взаємодії один з одним та навколишнім середовищем. 

 Будівництво та конструювання – знання матеріалів, методів і інструментів, 

необхідних для конструювання та/чи ремонту будинків, будівель чи інших структур, 

таких як шосе й дороги. 

 Хімія – знання хімічної будови, структури та властивостей матерії і хімічних процесів 

перетворення, яким вони піддаються. Сюди відносяться знання про використання 

хімічних продуктів та їх взаємодію, виробничі технології небезпечних речовин та інші. 

 Проектування – знання технік проектування, інструментів і принципів, необхідних у 

виконанні точних технічних планів, світлокопіювальних паперів, малюнків і моделей. 

 Розробка та технологія  знання практичного застосування наукових розробок і 

технологій. Сюди відноситься застосування принципів, техніки, процедур і 

устаткування для виробництва різних виробів і послуг. 

 Мистецтво – знання теорії та техніки, необхідних для складання, представлення й 

виконання музики, танцю, візуального мистецтва, драми, скульптури та інше. 

 Харчове виробництво – знання технології й устаткування для садіння, вирощування 

та збору врожаю харчових продуктів (рослин і тварин), включаючи техніку їх 

складування, пересування та переробки. 

 Іноземна мова – знання структури та змісту іноземної мови, включаючи розуміння 

значень, принципів вимови слів, правил  граматики. 

 Механіка – знання машин та інструментів, включаючи їх проектування, використання, 

ремонт та обслуговування. 

 Медицина та стоматологія – знання інформації та техніки, які необхідні для 

діагностування та оброблення ушкоджень, хвороб та уражень людини. Сюди 

відноситься знання ознак, методів оброблення, властивостей препаратів, їх взаємодій 

та профілактичних засобів охорони здоров'я. 

 Фізика – знання та прогнозування фізичних принципів, законів, їх взаємозв'язку та 

використання для розуміння динаміки рідини, матеріалів і атмосфери та знання 

механічних, електричних, атомних та субатомних структур і процесів. 
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2. Необхідні навички 

Важливість, % Навички 

 Управління фінансовими ресурсами – визначення того, як будуть використані 

кошти для виконання роботи з розрахунку витрат. 

 Математичні – використання математичних методів для вирішення проблем. 

 Критичного мислення – використання логіки та міркування для визначення сильних 

та слабких сторін альтернативних рішень, наслідків та проблем. 

 Судження та прийняття рішення – розрахунок відносної вартості та прибутків від 

потенційної діяльності для вибору найбільш прийнятного варіанта. 

 Розуміння прочитаного – розуміння письмових речень та розділів документів, 

пов'язаних з роботою. 

 Розмовні – співбесіди  для більш ефективного передавання інформації. 

 Оцінки систем  – визначення критеріїв чи індексів характеристик систем і необхідних 

дій для поліпшення чи корегування характеристики стосовно цілей системи. 

 Написання – ефективне володіння письмом. 

 Системного аналізу – визначення того, як має функціонувати система та який буде 

вплив на результати в певних умовах діяльності та середовища. 

 Комплексного вирішення завдань – визначення комплексу завдань і розгляд 

інформації, що з ними пов'язана, для прийняття рішення та його оцінки. 

 Активного навчання – розуміння значення нової інформації як для сучасного, так і 

для майбутнього розв'язання проблем та прийняття рішень. 

 Контрольні – контроль/оцінювання себе особисто, інших працівників чи організацій 

для прийняття заходів щодо удосконалення чи корегування. 

 Координаційні – регулювання діяльності інших. 

 Активного слухання – повна увага, коли  говорять інші, надання часу підлеглим на 

обмірковування для розуміння певної роботи, постановка відповідних запитань, тобто 

вміння слухати. 

 Операційного аналізу – аналіз потреб та вимог до виробу (послуги) для створення 

його (її) проекту (макета). 

 Методологічні – використання наукових правил і методів для розв'язання проблем. 

 Управління персоналом – мотивація, розвиток та спрямованість людей до роботи, 

визначення найкращих кандидатів для певної роботи. 

 Переконання – переконання інших змінити позицію чи поведінку. 

 Соціальної проникливості – знання поведінки людей та розуміння їхніх дій. 

 Вивчення стратегічного планування  – відбір та використання навчальних 

інструкційних методів і відповідних процедур у разі вивчення нових матеріалів. 

 Управління матеріальними ресурсами – дотримання відповідного використання 

устаткування, засобів та матеріалів, необхідних для виконання певної роботи. 

 Переговорні – уміння викликати в інших прихильність до себе та шукати компроміси. 

 Управління часом – відповідальне використання свого робочого часу та управління 

часом інших. 

 Інструктування – навчання інших певному виду діяльності (роботи). 

 Діяльності та управління – операційний контроль устаткування чи систем. 
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 Аналізу контролю якості – проведення випробувань і перевірок виробів, послуг чи 

процесів для оцінки якості або характеристики (відповідності). 

 Орієнтації обслуговування – активне спостереження за напрямками надання 

допомоги працівникам. 

 Відбору устаткування – визначення типів інструментів та устаткування, які необхідні 

для виконання роботи. 

 Програмування – написання комп'ютерних програм. 

 Пошуку несправностей – визначення випадків операційних помилок та прийняття 

рішення щодо їх усунення. 

 Встановлення устаткування – установлення устаткування, машин, електропроводки 

чи програм згідно з технічними умовами. 

 Операційного контролю – спостереження за датчиками, іншими показниками для 

контролю справності роботи машини (іншого обладнання). 

 Обслуговування устаткування – виконання технічного обслуговування устаткування 

та визначення необхідності ремонту. 

 Ремонту – ремонт машин та систем з використанням необхідних інструментів. 

 Проектування технології – генерування чи пристосування устаткування й технології 

для задоволення потреб користувача. 

 

3. Інші необхідні здатності (компетенції) 

Важливість, % Здатність 

 Дедуктивне міркування – здатність застосовувати загальні правила до специфічних 

проблем для їх розумного розв'язання. 

 Математичне міркування – здатність вибирати правильні математичні методи чи 

формули для вирішення проблем. 

 Усне розуміння – здатність слухати та розуміти інформацію й ідеї, висловлені під час 

розмови. 

 Письмове розуміння – здатність читати та розуміти інформацію та ідеї, що висловлені 

в письмовій формі. 

 Оперування числами – здатність швидко та правильно складати, віднімати, 

помножувати чи ділити. 

 Усне вираження – здатність викладати інформацію та ідеї в розмові таким чином, 

щоб розуміли інші. 

 Письмове вираження – здатність письмово викладати інформацію та ідеї таким 

чином, щоб розуміли інші. 

 Ясність мовлення – здатність чітко та дохідливо говорити, щоб змогли зрозуміти 

інші. 

 Індуктивне міркування – здатність комбінувати частку інформації для формування 

загальних правил чи висновків (включаючи визначення взаємозв'язку між очевидно не 

пов'язаними одна з іншою подіями). 

 Упорядкування інформації – здатність упорядковувати речі чи дії відповідно певних 

правил (упорядкування даних, листів, слів, малюнків, математичних операцій тощо). 

 Швидкість мислення – здатність генерувати велику кількість ідей стосовно певної 

теми (важлива кількість ідей, а не їх якість, правильність чи креативність). 
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 Бачення ситуації – здатність бачити деталі. 

 Чутливість – здатність висловлюватися, коли щось є неправильним чи може бути 

неправильним. Сюди не входить вирішення проблем, а тільки їх фіксація. 

 Оригінальність – здатність подавати незвичайні та розумні ідеї щодо певної теми чи 

ситуації або передбачати розвиток креативних шляхів розв'язання відповідних 

проблем. 

 Гнучкість – здатність використовувати різні правила для комбінування чи групування 

предметів (ідей, процесів, категорій тощо) різними шляхами. 

 Запам'ятовування – здатність пам'ятати інформацію, у т.ч. таку, як: слова, числа, 

картини та процедури. 

 Швидкість розуміння значення  – здатність швидко сприймати значення, поєднувати 

та організовувати інформацію в значущі моделі. 

 Розуміння мовлення – здатність визначати та розуміти мовлення іншої людини. 

 Тямущість мови – здатність швидко та точно знаходити подібність та різницю в 

листах, числах, речах, картинах чи моделях. Елементи для порівняння можуть бути 

представлені разом чи один за одним.  

 Аудиторна увага – здатність зосереджуватися на єдиному джерелі звуку в  

присутності інших відволікаючих звуків. 

 Селективна увага – здатність концентруватися на завданні впродовж часу без  

відволікання. 

 Стійкість рук та долонь – здатність тримати руки та долоні в одному положенні (не 

жестикулювати).  

 Гнучкість сприйняття – здатність визначати чи виявляти відомі моделі (фігури, 

об'єкти, слова чи звуки), які приховані (знаходяться) в іншому матеріалі. 

 Розподіл часу – здатність переключатися з однієї на іншу діяльність чи джерело 

інформації (такі, як: мовлення, звуки, дотик чи інші джерела). 

 Швидкість рук – здатність робити швидкі, легкі, повторювані рухи пальців, рук і 

зап’ясть. 

 Сила – здатність використовувати свої мускули для утримання частини тіла в одному 

положенні тривалий час та без утоми. 

 Фізична маневреність – здатність швидко пересувати руку, руку з ліктем чи обидві 

руки для захвату, переміщення чи збирання предметів. 

 Маневреність пальців – здатність робити точно скоординовані рухи пальцями однієї 

чи обох рук для захвату, переміщення чи складання дуже малих предметів. 

 Просторове орієнтування – здатність знати своє місцезнаходження в певний момент 

чи місцезнаходження об'єкта. 

 Статична сила – здатність проявляти достатньо сил для підняття, натискання, 

відштовхування чи перенесення предметів. 

 Візуалізація – здатність уявляти, як щось буде виглядати після його обертання чи 

обертання й пересування його частин. 

 Далекозорість – здатність бачити предмети на відстані. 

 Координація всього тіла – здатність координувати рухи рук, колін і торса, коли тіло 

рухається. 

 Чуттєвий слух – здатність визначати різницю між звуками, що дуже змінюються за 

кількістю та силою голосу. 

 Нічне бачення – здатність бачити в слабко освітлених умовах. 
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 Час реакції – здатність швидко реагувати (з руками, пальцями чи ногами) для подання 

сигналу (звуку, світла, картинки), коли це необхідно. 

 Швидкість рухів – здатність швидко пересувати лікті чи коліна. 

 Динамічна гнучкість – здатність швидко та багаторазово згинати, тягнути, крутити 

чи протягати все тіло, лікті чи коліна. 

 Тривала гнучкість – здатність тривалий період гнути, тягнути, крутити чи протягати 

все тіло, лікті чи коліна. 

 Координація кінцівок – здатність координувати дві чи більше кінцівок (наприклад, 

два лікті, два коліна, один лікоть та два коліна) упродовж сидіння, стояння чи лежання.  

 Боковий зір – здатність бачити об'єкти чи пересування об'єктів з якогось боку, коли 

очі дивляться вперед. 

 Звукова локалізація – здатність визначати джерело шуму. 

 Точність керування – здатність швидко та безперервно контролювати керування 

машиною чи транспортним засобом для визначення необхідного положення. 

 Сприйняття висоти – здатність оцінювати, який предмет знаходиться ближче, який 

далі, та відстань об'єктів від себе. 

 Динамічна сила – здатність постійно чи послідовно застосовувати силу (напружувати 

мускули). Сюди входить витривалість мускул та опір утомі мускул. 

 Вибухова сила – здатність використовувати мускули ривками (в стрибанні чи кидках). 

 Чуттєвість до блиску – здатність бачити предмети в умовах сліпучого блиску чи 

яскравого освітлення. 

 Рівновага тіла – здатність тримати чи балансувати тіло в  стані хитання. 

 Регулювання швидкості – здатність регулювати, координувати свою швидкість зі 

швидкістю об'єктів. 

 Швидкість реакції – здатність швидко вибирати між двома чи більше рухами, 

реагуючи на різні сигнали (світло, звуки, картинки). Сюди відноситься швидкість, з 

якою необхідно правильно зреагувати руками, ногами чи іншими частинами тіла. 

 Стійкість – здатність тримати фізичну активність упродовж тривалого часу без утоми. 

 Візуальне розрізнення кольорів – здатність погоджувати та виявляти різницю між 

кольорами, включаючи відтінки та яскравість. 

 

4. Виробнича діяльність 

Важливість, % Виробнича діяльність 

 Аналіз даних чи інформації – визначення принципів, причин чи фактів аналізу та 

отримання інформації, шляхом її розкладання на окремі частки. 

 Співробітництво з керівниками, колегами чи підлеглими – надання інформації 

керівникам, співробітникам і підлеглим телефоном, у письмовій чи електронній формі. 

Проведення чи відвідування штатних зустрічей. 

 Отримання інформації – надання та отримання інформації з усіх джерел. 

 Прийняття рішень та розв’язання завдань – аналіз інформації та оцінка результатів 

для вибору найкращого рішення та розв’язання завдань. 

 Документування/реєстрація інформації – отримання, розшифровка, реєстрація, 

збереження чи підтримка інформації в письмовій чи електронній формі. 
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 Оцінювання вимірюваних характеристик продуктів, подій чи інформації – 

оцінювання розміру, відстані та кількості; визначення часу, вартості, ресурсів чи 

матеріалів, необхідних для виконання роботи. 

 Визначення предметів, дій чи подій – пошук інформації шляхом класифікації, оцінки, 

визначення різниці чи подібності та визнання змін обставин чи подій. 

 Надання консультацій і порад іншим – надання консультацій чи компетентних 

порад з управління чи іншого кола питань щодо технічних проблем чи питань, 

пов'язаних із системою або операцією. 

 Координація роботи працівників – наставляння членів групи працювати разом для 

виконання поставлених завдань. Управління та координація діяльності працівників. 

Управління виконанням нових процедур чи програм. Нагляд за виконанням 

організаційних чи програмних завдань. 

 Розвиток цілей та стратегій – встановлення довгострокових цілей та специфічних 

стратегій та діяльності для їх досягнення. Розвиток процедур, методів чи стандартів. 

 Пояснення значення інформації іншим – переклад чи пояснення значення інформації 

та шляхів її використання. 

 Контроль та управління ресурсами – контроль та управління ресурсами, нагляд за 

витратами коштів. 

 Організація, планування та класифікація роботи – розвиток специфічних цілей і 

планів для класифікації, організації та виконання роботи. Підготовка довгострокових 

та короткострокових планів. 

 Оброблення інформації – складання, кодування, класифікація, калькуляція, зведення, 

перевірка чи підтвердження інформації або даних. 

 Судження якості речей, послуг чи людей – оцінювання вартості, значення чи якості 

(характеристик) предметів чи людей. 

 Контроль процесів, матеріалів чи оточуючого середовища – контроль і розгляд 

інформації про матеріали, події чи навколишнє середовище, обстановку для 

визначення чи оцінювання проблем. 

 Поповнення та використання відповідних знань – підтримка знань на високому рівні 

та їх постійне оновлення для виконання роботи, у т.ч. стосовно контракту, властивостей 

чи законів,  економічних змін тощо. 

 Встановлення та підтримка взаємозв'язку між персоналом – розвиток 

конструктивних і спільних трудових відносин з іншими працівниками та постійна їх 

підтримка. 

 Керівництво та мотивація – здійснення керівництва підлеглими, включаючи 

встановлення норм та стандартів роботи, контроль за їх виконанням. 

 Адміністративна діяльності – постійне виконання адміністративних завдань, 

зберігання інформації та оброблення документів. 

 Оцінювання інформації для визначення відповідності стандартам – використання 

відповідної інформації й особисте міркування щодо визначення подій чи операцій  

відповідно до законів, інструкцій чи стандартів. 

 Складання розкладу роботи чи діяльності – розклад подій, програм та іншої діяльності. 

 Розвиток та створення груп – заохочення та створення взаємної довіри, поваги та 

співробітництва серед членів групи. 
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 Робота з комп'ютерами – використання комп'ютерів та комп'ютерних систем 

(включаючи обладнання та програмне забезпечення) для програмування, написання 

програмного забезпечення, встановлення функцій, вводу даних чи оброблення 

інформації. 

 Креативне мислення – розвиток, проектування чи створення нових пропозицій, ідей, 

взаємозв'язків, систем чи продуктів, включаючи творчі внески. 

 Співробітництво з персоналом зовнішніх організацій – співробітництво з 

представниками інших організацій, клієнтів, громадських, урядових організацій та 

іншими зовнішніми джерелами. Обмін інформацією відбувається особисто, в 

письмовій формі, телефоном чи електронною поштою. 

 Підбір персоналу – залучення, інтерв’ювання, відбір, наймання та кар'єрне зростання 

працівників. 

 Розв'язання конфліктів та проведення переговорів – аналізування скарг, 

урегулювання суперечок під час вирішення конфліктів чи ведення переговорів із 

персоналом. 

 Стажування та розвиток персоналу – визначення необхідного розвитку інших, у т.ч. 

їх стажування, наставляння чи будь-яка інша допомога для підвищення знань і навичок 

персоналу. 

 Продаж і вплив – переконання клієнтів купувати товари, вироби та вплив на зміну 

свідомості та дій споживачів. 

 Перекладання та пересування предметів – використання рук та долонь під час 

перекладання, установки, розташування й пересування матеріалів та регулювання 

порядку (предметів). 

 Тренінг та навчання персоналу – визначення необхідної кваліфікації для працівника, 

розвиток навчальних програм на виробництві, навчання й інструктаж працівників. 

 Робота з людьми, безпосередній зв'язок із громадськістю – робота з людьми чи 

безпосередній зв'язок із громадськістю, в т.ч. обслуговування клієнтів. 

 Допомога й турбота про інших – забезпечення медичної допомоги, медичного 

обслуговування, емоційної підтримки чи іншої допомоги підлеглим, клієнтам чи 

пацієнтам. 

 Виконання загальної фізичної діяльності – виконання фізичної діяльності, яка 

потребує значного використання рук і колін і пересування всього тіла: повзання, 

підйом, балансування, ходіння, нахили. 

 Управління машинами та операціями – використання механізмів керування чи 

прямої фізичної діяльності для роботи з машинами чи окремими операціями (за 

винятком комп'ютерів чи транспортних засобів). 

 Огляд обладнання, споруд чи матеріалів – огляд споруд чи матеріалів для 

визначення причин помилок чи інших проблем і дефектів. 

 Проектування, розміщення та визначення технічних пристроїв, частин і 

устаткування – документальне забезпечення, детальні інструкції, креслення чи 

специфікації, які показують, як пристрої, деталі, обладнання чи структури складено, 

сконструйовано, зібрано, модифіковано, встановлено чи використано. 

 Керування транспортними засобами, механізованими пристроями чи 

обладнанням – пробіг, маневрування, навігація чи водіння транспортних засобів чи 

механізованих пристроїв, таких як: автокари, пасажирські транспортні засоби, літаки 

чи водні судна тощо. 
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 Ремонт і підтримка електронного обладнання – обслуговування, ремонт, 

калібрування, регулювання, точне настроювання чи випробування машин, пристроїв і 

обладнання, яке працює переважно за електричним чи електронним (не механічним) 

принципами. 

 Ремонт та підтримка механічного обладнання – обслуговування, ремонт, 

налагодження та випробування машин, пристроїв, частин, що рухаються, та 

обладнання, яке працює переважно за механічними (не електричними) принципами. 

 

5. Умови праці 

Випадків, % Умови праці 

 У приміщенні із контрольованим середовищем 

Наскільки часто робота виконується в приміщенні з контрольованим станом 

навколишнього середовища? 

 Координування та управління  
Наскільки важливо координувати чи керувати службовою діяльністю? 

 Відповідальність за результати 

Наскільки керівник є відповідальним за результати своєї роботи чи роботи інших? 

 Відповідальність за здоров'я та безпеку інших 

Якою  є відповідальність за здоров'я та безпеку інших? 

 Наслідки помилок 

Наскільки серйозними можуть бути наслідки, якщо керівник допустив помилку, яку не 

можна буде виправити? 

 Робота із зовнішніми клієнтами 

Наскільки важливою в роботі є співпраця із зовнішніми клієнтами чи громадськістю? 

 Контакт  

Скільки контактів із працівниками (віч-на-віч, за телефоном тощо) потребує робота 

для її виконання? 

 Важливість точності та  акуратності 

Наскільки важливо дуже точно та акуратно виконувати роботу? 

 Час роботи в  положенні сидячи 

Скільки часу займає робота в положенні сидячи? 

 Значення повторення завдань 
Наскільки важливо, виконуючи роботу, постійно та безперервно повторювати одну й 

ту ж фізичну (наприклад, натискання клавішей) чи розумову діяльність (наприклад, 

перевірка записів)? 

 Частота конфліктних ситуацій 

Як часто виникають конфлікти із керівником? 

 Робота із неприємними та неврівноваженими людьми 

Наскільки часто частиною роботи керівника є спілкування з неприємними, сердитими 

чи невихованими особами? 

 Час роботи стоячи 

Скільки часу займає робота в положенні стоячи? 

 Час на ходіння  

Скільки часу під час роботи витрачається на ходіння та стрибання? 

 Дуже яскраве освітлення 

Наскільки часто виникає потреба працювати при дуже яскравому освітленні чи в 

неадекватних умовах опалення? 
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 Схильність до хвороб та інфекцій 

Наскільки часто в  роботі виникає схильність до хвороб/інфекцій? 

 Ступінь автоматизації 

Наскільки роботу автоматизовано? 

 

6. Професійні інтереси 

Професійна 

зацікавленість: 

Рівень, % 

Зацікавленість 

 Підприємливість – найчастіше використовується у професії для початку та виконання 

проектів. Ці професії можуть бути пов'язаними з управлінням людьми та ухваленням 

багатьох рішень. Іноді вони мають справу з ризиками та часто – з бізнесом. 

 Традиційність – традиційність занять, що часто містять відпрацьований набір 

процедур та правил. До їх функцій можуть включатися роботи з даними та детальною 

інформацією, які переважають у діяльності з ідеями.  

 Соціальність – соціальність занять включає в себе роботу та зв'язок із людьми, які 

займаються навчанням. Ці професії часто необхідні для здійснення допомоги та 

забезпечення обслуговування інших. 

 Дослідництво – дослідні функції включають роботу над ідеями та потребують 

глибокого міркування. Заняття такого характеру можуть включати пошук фактів, 

обчислення та обміркування проблем.  

 Художність – художність дій, як правило, включає в себе виконання робіт, пов'язаних із 

зовнішніми формами, проектами та моделями. Вони часто потребують самовираження, до 

того ж робота може виконуватися без чіткого дотримання набору правил. 

 Реалістичність – реалістична складова професійної діяльності, яка включає дії, що 

охоплюють практичні завдання та рішення. Особи з такими професіями часто мають 

справу з рослинами, тваринами тощо. Багато професій потребують виконання робіт 

ззовні (не у приміщенні) та не передбачають значної паперової роботи в порівнянні з 

іншими. 

 

7. Очікування від роботи 

Ступінь, % Очікування від роботи 

 Досягнення – професії, що відповідають цій роботі, орієнтовано на отримання 

результату та дозволяють працівникам використовувати їх сильні здібності, що дає їм 

відчуття виконаної справи. Основні потреби – здатність до реалізації та досягнення. 

 Умови праці – професії, що відповідають цій роботі, передбачають безпеку та 

прийнятні умови роботи. Основні потреби – діяльність, компетентність, незалежність, 

безпека, різноманітність та умови праці. 

 Визнання – професії, що відповідають цій роботі, передбачають просування, 

схильність до лідерства та часто є престижними. Основні потреби – просування, 

влада, визнання та соціальний статус. 

 Незалежність – професії, що відповідають цій роботі, дозволяють працівникам 

працювати на себе або особисто приймати рішення. Основні потреби – креативність, 

відповідальність і незалежність. 

 Підтримка – професії, що відповідають цій роботі, передбачають відповідний 

підтримуючий менеджмент, що знаходиться на боці працівників. Основні потреби – 

політика компанії, спостереження за людськими відносинами та технічне 

спостереження. 
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 Взаємовідносини – професії, що відповідають цій роботі, дозволяють працівникам 

надавати послуги та працювати із колегами в дружньому, неконкурентному 

середовищі. Основні потреби – співробітництво, моральна значущість та соціальне 

обслуговування. 

 

8. Вимоги до працівника 

Ступінь, % Вимоги до роботи 

 Авторитет – працівники цієї професії керують іншими людьми та інструктують їх. 

 Умови праці – працівники цієї професії мають добрі умови праці. 

 Активність – працівники цієї професії зайняті весь час (повна зайнятість). 

 Використання здібностей – працівники цієї професії використовують свої 

індивідуальні здібності. 

 Політика та діяльність компанії – працівники цієї професії справедливо 

оцінюються  компанією. 

 Досягнення – працівники цієї професії дістають відчуття досягнення.  

 Просування – працівники цієї професії мають можливості для кар’єрного зростання. 

 Автономність – працівники цієї професії планують свою роботу із незначним 

наглядом. 

 Компенсації – працівники цієї професії мають більшу заробітну плату ніж інші. 

 Гарантії зайнятості – працівники цієї професії мають великі шанси зберегти свою 

зайнятість у подальшому. 

 Відповідальність – працівники цієї професії самостійно приймають рішення. 

 Універсалізм – працівники цієї професії зайняті в різноманітних видах діяльності. 

 Творче мислення – працівники цієї професії подають власні ідеї. 

 Моральні цінності – працівники цієї професії ніколи не наполягають на виконанні 

того, що суперечить їх моральним цінностям. 

 Нагляд, людські відносини – працівники цієї професії мають керівників, які 

контролюють їх роботу. 

 Визнання – працівники цієї професії дістають схвалення роботи, яку вони виконують. 

 Соціальний статус – працівники цієї професії шановані іншими в їх компанії та 

середовищі. 

 Технічний нагляд – працівники цієї професії мають наставників, які навчають їх  

добре працювати. 

 Незалежність – працівники цієї професії самостійно виконують свою роботу. 

 Соціальна послуга – працівники цієї професії працюють для задоволення потреб 

інших людей. 

 Відданість роботі – працівники цієї професії цілком впевнені у важливості й 

незамінності своєї діяльності та діють відповідним чином. 

 Співпраця – працівники цієї професії активно взаємодіють з колегами, клієнтами, 

партнерами. 

 Здатність до надання соціальних послуг – працівники цієї професії налаштовані на 

надання індивідуальних послуг найбільш незахищеним категоріям населення. 
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9. Суміжні та подібні заняття. 

 

10. Необхідна кваліфікація 

Досвід  

Навчання на виробництві  

Освіта  

Рівень Національної рамки кваліфікацій  

 

11. Освітній рівень  

% Рівень освіти 

 


