
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання Галузевої ради з розроблення професійних стандартів і 

професійних кваліфікацій Всеукраїнського галузевого об’єднання 

організацій роботодавців хімічної промисловості 

 

№ 12/04/16 

 

12 квітня 2016 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  

Виконавчий директор Союзу хіміків України  

 

Грішечкин В.В. 

Начальник відділу кадрів ТОВ «ОСТХЕМ Україна» 

 

Чернишов М.Г. 

Директор департаменту з управління персоналом  

ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот»  

 

Лебедєв С.І. 

Начальник відділу кадрів та технічного навчання  

ПАТ «Одеський припортовий завод» 

 

Волошин Д.В. 

 

Заступник директора Інституту хімії та хімічних 

технологій,  

д.т.н., професор, завідувач кафедри хімічної інженерії 

НУ «Львівська політехніка» 

 

Атаманюк В.М. 

 

 

  



 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Затвердження професійного стандарту Апаратника синтезу 

аміаку та Начальника зміни виробництва аміаку. 

 

2. Обговорення напрямків подальшої роботи Галузевої Ради з 

розроблення проектів професійних стандартів. 

 

 

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 проектами стандартів: 

 дослідження функцій апаратника синтезу аміаку та начальника 

зміни виробництва аміаку безпосередньо на робочих місцях, 

вивчення обов’язків та вимог до знань і навичок працівників; 

 складання проектів, узгодження з технологами підприємства; 

 ознайомлення з проектами членів Галузевої ради; 

 прийняття рішення про організацію Громадського обговорення 

проектів; 

 організація публікації проектів на відповідних сайтах; 

 отримання, вивчення та опрацювання пропозицій щодо змін та 

доповнень, внесення їх до проектів; 

 валідація проектів у ФРУ. 

Сергієнко І.А. запропонував затвердити зазначені професійні 

стандарти. 

 

ВИРІШИЛИ:  

затвердити професійні стандарти Апаратника синтезу аміаку та 

Начальника зміни виробництва аміаку. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» – одноголосно. 

 

 

 



 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Голову Галузевої ради Сергієнка І.А., який ознайомив присутніх з 

результатами проведеного опитування щодо напрямків подальшої роботи 

Галузевої Ради з розроблення проектів професійних стандартів для інших 

професій.  

 

 

ВИРІШИЛИ:  

Одним із напрямків діяльності з розроблення проектів 

професійних стандартів можуть бути професії, задіяні у виробництвах 

слабкої азотної кислоти («Апаратник окислення», «Апаратник абсорбції», 

тощо). 

Також, Галузева рада готова розглядати, обговорювати та 

затверджувати проекти професійних стандартів за іншими професіями 

хімічної галузі, що будуть надіслані до Всеукраїнського галузевого 

об’єднання організацій роботодавців хімічної промисловості. 
 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - одноголосно. 

 

 

 
Голова Галузевої ради І.А. Сергієнко 

 

 

 

Секретар          М.О. Олійник  

 


