
Інтеграція промислових підприємств України в міжнародний ринок 

праці, вимоги, що висуваються до виробничого персоналу, який виконує 

зварювальні роботи, зумовили необхідність розробки міжгалузевої 

характеристики інтегрованої робітничої професії «зварник», на основі 

якої розроблено та успішно впроваджується державний стандарт з 

професії «зварник».  

На виконання спільного плану заходів з організації підготовки 

конкурентоспроможних на сучасному ринку праці кваліфікованих 

робітничих кадрів у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту й 

Національній академії наук України відбулися  чергові засідання з питань 

узгодження спільних дій у 2012 р. щодо переходу професійно-технічних 

навчальних закладів на новий зміст навчання під час підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників відповідно до вимог державного стандарту з 

професії «зварник». 

У Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України засідання 

відбулося з участю директора департаменту професійно-технічної освіти               

В. Супруна, директора міжгалузевого навчально-атестаційного центру 

Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук 

України П. Проценка, начальника відділення Інституту інноваційних 

технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту                

В. Паржницького, директора Київського професійно-педагогічного коледжу 

ім. А. Макаренка О. Щербак та відповідальних працівників Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту, Інституту інноваційних технологій і змісту 

освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, профільних ПТНЗ. 

Під час засідання обговорено питання створення навчально-матеріальної 

бази професійно-технічних навчальних закладів, що здійснюватимуть 

підготовку кваліфікованих робітничих кадрів за професією «зварник», а також 

опрацювання проекту Порядку незалежної кваліфікаційної атестації та 

присвоєння професійно-кваліфікаційного рівня особам, які здобувають 

професійно-технічну освіту за державним стандартом професійно-технічної 

освіти з професії «зварник» (ДСПТО 7219-2011). 

У Національній академії наук України в заходах узяли участь президент 

НАН України Б. Патон, С. Кучук-Яценко, Л. Лобанов, Б. Юрлов, Л. Киреєв,  

П. Проценко, Л. Катюха, які обговорили хід робіт із впровадження 

Державного стандарту з професії «зварник». Схвалено навчальні плани й 

програми підвищення кваліфікації викладачів і майстрів виробничого 

навчання  зі  зварювання й рекомендовано їх до затвердження, а також 

підготовлено пропозиції щодо співпраці з Федерацією роботодавців України з 

питань формування професійно-кваліфікаційної структури персоналу 



зварювального виробництва і створення незалежної системи кваліфікаційної 

атестації зварювальників. 

За результатами спільного обговорення питань забезпечення підготовки 

конкурентоспроможних робітників зварювального виробництва вирішено: 

– доопрацювати й рекомендувати директору Інституту 

електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України Б. Патону, міністру освіти 

і науки, молоді та спорту Д. Табачнику в установленому порядку погодити та 

затвердити Порядок незалежної кваліфікаційної атестації та присвоєння 

професійно-кваліфікаційного рівня особам, які здобувають професійно-

технічну освіту за Державним стандартом професійно-технічної освіти з 

професії «зварник»; 

– розглянути та схвалити нормативи забезпечення підготовки зварників 

необхідним обладнанням, устаткуванням та матеріалами за кожним 

кваліфікаційним рівнем; 

–  схвалити узгоджений план дій на 2012 р. щодо продовження роботи з 

організації підготовки робітників за професією «зварник». 

– створити на базі атестаційної комісії з атестації зварників ПАТ 

«Крюківський вагонобудівний завод» державну кваліфікаційну комісію із 

залученням відповідних фахівців для проведення кваліфікаційної атестації 

учнів вищого професійного училища № 7 м. Кременчук, що навчаються за 

Державним стандартом професійно-технічної освіти з професії «зварник» 

(Забезпечити конкурентоспроможність зварників – завдання на 

найближче майбутнє // Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України (http://www.mon.gov.ua). – 2012. – 27.02). 


