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НУ «Львівська політехніка» 
 

На засіданні також присутні Голова Всеукраїнського галузевого 
об’єднання організацій роботодавців хімічної промисловості Голубов О.Г., 
заступник технічного директора з виробництва ПрАТ «Сєвєродонецьке 
об’єднання Азот»  Соловйов А.В. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Затвердження професійного стандарту Апаратника конверсії 

виробництва аміаку. 
 

2. Організація громадського обговорення проектів професійних 
стандартів Апаратника синтезу аміаку та Начальника зміни 
виробництва аміаку. 

 
3. Різне. 

 
Голубов О.Г. відкрив засідання вітальним словом. 

 
1. 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: 
 дослідження функцій апаратника конверсії виробництва аміаку 
безпосередньо на робочому місці, вивчення обов’язків та вимог до 
знань і навичок робітника; 
 складання проекту, узгодження з технологами підприємства; 
 ознайомлення з проектом членів Галузевої ради; 
 прийняття рішення про організацію Громадського обговорення 
проекту; 
 організація публікації проекту на відповідних сайтах; 
 отримання, вивчення та опрацювання пропозицій щодо змін та 
доповнень, внесення їх до проекту; 
 валідація проекту у ФРУ. 
Сергієнко І.А. запропонував затвердити зазначений професійний 
стандарт. 
 



ВИРІШИЛИ:  
затвердити професійний стандарт Апаратника конверсії 

виробництва аміаку. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  
«ЗА» – одноголосно. 

 
2. СЛУХАЛИ:  

Голову Галузевої ради Сергієнка І.А., який інформував про те, що 
ініціативною групою ПАТ «Азот» м. Черкаси розроблено проекти 
професійних стандартів Апаратника синтезу аміаку та Начальника 
зміни виробництва аміаку. Зазначив, що проекти потребують 
громадського обговорення. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
Свідерський В.М., який вказав на те, що стандарт начальника зміни 

стосується лише виробництва аміаку, але начальники змін працюють і 
в інших виробництвах. Запропонував надалі розширити професійний 
стандарт або на його основі розробити стандарти для начальників змін 
хімічного виробництва. 

 
Атаманюк В.М., який зазначив, що освітній стандарт, складений тільки на 

базі професійного стандарту начальника зміни виробництва аміаку, 
буде неповним для навчання інженера-технолога. Запропонував 
використовувати зазначений проект як складову для освітнього 
стандарту. 

 
Сергієнко І.А. запропонував: 

– винести проекти на громадське обговорення; 
– визначити відповідальним за проведення обговорення проектів 
професійних стандартів Сергієнка І.А.; 

– встановити строк громадського обговорення – два місяці з дня 
публікації проектів професійних стандартів на сайті Всеукраїнського 
галузевого об'єднання організацій роботодавців хімічної 
промисловості (Союзу хіміків України); 

– встановити термін подання пропозицій і зауважень зацікавленими 
особами до проектів стандартів – один місяць з дня публікації; 

– надіслати проекти членам Галузевої ради для подання пропозицій 
і зауважень; 



– визначити формою проведення професійного громадського 
обговорення проектів професійних стандартів електронну і 
телефонну консультації та обмін листами електронною поштою; 

– після отримання пропозицій і зауважень протягом місяця внести 
відповідні зміни до проектів, направити їх до Федерації роботодавців 
України для проведення перевірки дотримання процедури 
розроблення професійних стандартів та, після отримання 
результатів перевірки, затвердити професійні стандарти на 
засіданні Галузевої ради. 

 
ВИРІШИЛИ:  

організувати громадське обговорення проектів професійних 
стандартів Апаратника синтезу аміаку та Начальника зміни 
виробництва аміаку на вищезазначених умовах. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  
«ЗА» - одноголосно. 
 

3. СЛУХАЛИ:  
Голову Галузевої ради Сергієнка І.А., який запропонував 

визначитися з напрямком подальшої роботи Галузевої Ради та 
провести опитування щодо доцільності розроблення проектів 
професійних стандартів для інших професій. Одним із напрямків 
можуть бути професії, задіяні у виробництвах слабкої азотної кислоти, 
складних фосфорних добрив. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
Свідерський В.М., який підтвердив можливість та необхідність 

розроблення стандартів професій виробництва слабкої азотної 
кислоти. 

Лебедєв С.І., Соловйов А.В. підтримали цю пропозицію. 
 
ВИРІШИЛИ:  

провести опитування членів Галузевої Ради щодо професій для 
майбутньої  розробки проектів професійних стандартів. 

 
 

СЛУХАЛИ:  
Виконавчого директора Союзу хіміків України Ковалевського В.П., 

який повідомив, що, відповідно до Закону України «Про Державний 



бюджет на 2016 рік», система професійної освіти України позбавлена 
фінансування з державного бюджету України і переведена на 
фінансування з місцевих бюджетів, що може призвести до закриття 
багатьох закладів ПТО.  

Розповів про ініціативу національного галузевого партнерства у 
легкій промисловості «FASHION GLOBUS UKRAINE» та Міністерства 
освіти і науки України щодо звернення до Уряду й Верховної ради 
України з питання підтримки профтехосвіти, прискорення прийняття 
Закону України «Про професійну освіту»,  де буде збережено її 
державне фінансування. 

Ковалевський В.П. запропонував підтримати ініціативу 
національного галузевого партнерства у легкій промисловості 
«FASHION GLOBUS UKRAINE» та Міністерства освіти і науки та взяти 
участь у процесах реформування професійної технічної освіти 
України. 
 

ВИРІШИЛИ:  
підтримати ініціативу національного галузевого партнерства у 

легкій промисловості «FASHION GLOBUS UKRAINE» та Міністерства 
освіти і науки, розглянути можливість участі представників Галузевої 
ради в  робочій групі з питань реформування професійної технічної 
освіти України. 

 
 
 
Голова Галузевої ради І.А. Сергієнко 

 
 
 

Секретар          М.О. Олійник  
 


