
 

ПРОТОКОЛ 

засідання Галузевої ради з розроблення професійних стандартів і 

професійних кваліфікацій Всеукраїнського галузевого об’єднання 

організацій роботодавців хімічної промисловості 

№30/09/15 

30 вересня 2015 року 11 год. 00 хв.  м. Київ, вул. Празька, 5 

 

Присутні: 

 

Голова Галузевої ради      

Директор департаменту з управління персоналом  

ПАТ «Азот» м. Черкаси      Сергієнко І.А. 

 

Члени Галузевої ради 

Директор з персоналу та соціальних питань 

ПАТ «Сумихімпром»      Тетьоркін О.В. 

Начальник відділу кадрів  

та технічного навчання ПАТ «Одеський  

припортовий завод»      Волошин Д.В. 

Директор департаменту з управління персоналом  

ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот»  Лебедєв С.І. 

Директор департаменту з управління персоналом 

ПАТ «Рівнеазот»       Свідерський В.М. 

Виконавчий директор Союзу хіміків України  Ковалевський В.П. 

Науковий співробітник лабораторії змісту  

професійної освіти і навчання,  

керівник Центру сучасних професій та 

технологій навчання Інституту  

професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України Кравець Ю.І. 

Заступник директора Інституту хімії 

та хімічних технологій, д.т.н., професор,  

завідувач кафедри хімічної інженерії 

НУ «Львівська політехніка»     Атаманюк В.М. 

 

На засіданні також присутні Голова Всеукраїнського галузевого об’єднання 

організацій роботодавців хімічної промисловості Голубов О.Г., заступник 

директора з наукової роботи ДНДІ «Еластик» Жуковська Н.В. 



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Затвердження професійного стандарту машиніста компресорних 

установок виробництва аміаку. 

2. Організація громадського обговорення проекту другого 

професійного стандарту – «Апаратник конверсії виробництва 

аміаку». 

Голубов О.Г. відкрив засідання вітальним словом. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Галузевої ради з розроблення професійних стандартів і 

професійних кваліфікацій Всеукраїнського галузевого об’єднання організацій 

роботодавців хімічної промисловості Сергієнка І.А., який розповів про етапи 

роботи над проектом стандарту та запропонував затвердити його. 

  

ВИСТУПИЛИ:  

Кравець Ю.І., який зазначив, що на сьогодні не існує чіткого визначення 

термінів «професія» та «кваліфікація». Тому, після нормативного 

визначення в майбутньому цих понять, професійний стандарт 

машиніста компресорних установок виробництва аміаку, можливо, 

необхідно буде переглянути відповідно до нових визначень. У 

результаті стандарт може залишитися або окремим документом, або 

стати складовою частиною більш узагальненого акту. Також, вказав на 

відсутність законодавчого регулювання питань розробки та 

впровадження професійних стандартів та доречність створення 

державного органу, який би координував таку діяльність.   В цілому,  

Кравець Ю.І. підтримав пропозицію щодо затвердження професійного 

стандарту.  

 

Тетьоркін О.В., який підтримав пропозицію щодо затвердження документа 

та запропонував розглянути можливість складання проекту стандарту 

машиніста компресорних установок хімічної галузі. 

 

Свідерський В.М., який вказав на те, що зазначений стандарт стосується 

лише виробництва аміаку, а машиністи компресорних установок 

працюють і на інших виробництвах на подібному чи відмінному 

обладнанні. Запропонував надалі розширити професійний стандарт 

або на його базі розробити стандарти для машиністів компресорів 

інших виробництв. 

 



Атаманюк В.М., який зазначив, що, на його думку, професійні стандарти 

здатні допомогти в удосконалені навчання робітників, а також в 

організації праці безпосередньо на виробництві. Підтримав 

пропозицію щодо затвердження професійного стандарту. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити професійний стандарт машиніста компресорних 

установок виробництва аміаку. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно. 

 

2. Організація громадського обговорення проекту професійного 

стандарту «Апаратник конверсії виробництва аміаку». 

 

СЛУХАЛИ: Голову Галузевої ради Сергієнка І.А., який повідомив, що 

ініціативною групою ПАТ «Азот» м. Черкаси розроблено проект наступного 

професійного стандарту - апаратника конверсії виробництва аміаку. 

Сергієнко І.А. запропонував:  

 винести проект на громадське обговорення;  

 визначити відповідального за проведення обговорення проекту 

професійного стандарту Сергієнко І.А.; 

 встановити строк громадського обговорення – два місяці з дня 

публікації проекту професійного стандарту на сайті Всеукраїнського 

галузевого об'єднання організацій роботодавців хімічної 

промисловості; 

 встановити термін подачі пропозицій і зауважень зацікавленими 

особами до проектів стандартів - один місяць з дня публікації; 

 надіслати проект членам Галузевої ради для подання пропозицій і 

зауважень; 

 визначити формою проведення професійного громадського 

обговорення проектів професійних стандартів електронну і телефонну 

консультацію і обмін листами по електронній пошті; 

 по отриманню пропозицій і зауважень протягом місяця внести 

відповідні зміни до проекту, направити його у Федерацію роботодавців 

України для проведення перевірки дотримання процедури розробки 

професійного стандарту та, після отримання результатів перевірки,  

затвердити професійний стандарт на засіданні Галузевої ради. 

 

ВИРІШИЛИ: організувати громадське обговорення проекту професійного 

стандарту «Апаратник конверсії виробництва аміаку» на вищезазначених 

умовах. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно. 



 

Голубов О.Г. привітав усіх присутніх із затвердженням першого 

професійного стандарту  кваліфікацій Всеукраїнського галузевого 

об’єднання організацій роботодавців хімічної промисловості та 

запропонував розглянути можливість звернення до Кабінету міністрів 

України з пропозицією  створити державний орган, який би координував 

діяльність щодо розробки та впровадження професійних стандартів. 

 

 

 

Голова Галузевої ради      Сергієнко І.А. 

 

 

Секретар         Олійник М.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


