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№ Розділ стандарту Зауваження/
пропозиція

Прийнято/не
прийнято

Примітка

Пункт 1.2. Сфера 
застосування

Не понятно за какими
критериями 
формировался Группа
по КВЕД, почему нет 
нефтеперерабатываю
щей отрясли, 
химической, добувної
промисловості и др.

+ Під таблицею з- 
КВЕДами розміщено 
наступне уточнення: 
Стандарт може 
використовуватись в 
інших видах 
економічної 
діяльності.

Пункт 1.2. Сфера 
застосування

Почему внесена  
Группа  71 ?

- Тому що в установах і
організаціях видом 
економічної 
діяльності яких 
згідно ДК 009 є 
технічні 
випробування та 
дослідження (розділ 
71 група 71.2 клас 
71.21 «технічні 
випробування та 
дослідження») 
використовуються 
процеси зварювання.

Пункт 1.3 Почему стандарт 
ориентирован на 
Підклас 7219, а не 
7212 Зварникі та 
газорізальники?

- Тому що ДК 003 
професія «Зварник» 
віднесена до підкласу
7219. У розділі 3 
Сфера професійної 
діяльності вказані 
обидві назви робіт 
(7219 та 7212)

Пункт 1.4 Рекомендуємо 
додати:
НПАОП 27.0-.1.01-08 
ПРАВИЛА охорони 
праці в металургійній
промисловості
НПАОП 0.00-1.16-96 
Правила атестації 
зварників

+ для НПАОП 0.00-
1.16-96 Правила

атестації зварників

Роботодавці в 
залежності від галузі 
при визначенні 
завдані і обов’язків 
зварників можуть 
додатково вносити 
вимоги діючих 
галузевих 
нормативних 
документів.

Пункт 1.5 Для означення 
Професійний 
стандарт
Рекомендуем 
изложить в 
следующей редакции:
затверджені в 
установленому 

- Визначення 
професійного 
стандарту взято з 
Закону України «Про 
освіту».
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порядку вимоги до 
кваліфікації 
працівників та їх 
кмпетентності, що 
визначаються 
роботодавцями і 
слугують основою 
для формування 
професійних 
кваліфікацій (згідно з 
национальним 
агентством 
кваліфікациї)

Розділ 2 В таблиці замінити 
“дугове різання” на 
“дугове та повітряно-
дугове різання”

+

Розділ 2 В таблиці замінити 
“дугове стругання” на
“дугове та повітряно-
дугове стругання”

+

Розділ 2 відсутні наступні 
процеси зварювання 
Е1 - 112, 82, 87; Е2 – 
114, 121, 125, 132, 
133; Е3 - 146, 147; Г1 
- 313

+

Розділ 2 процес 15 не 
відноситься  до 
дугового зварювання 
неплавким 
електродом, в п.3.3. 
не має посилення на 
даний процес 15

- Техніка зварювання 
даним способом 
подібна до техніки 
TIG

Розділ 2 у рядку Вимоги до 
професійної 
підготовки, ІІІ – 
змінити стаж роботи 
на не менше 12 
місяців (6 місяців не 
достатньо для 
формування 
професійного 
зварника, виходячи з 
досвіду роботи).

- Допуск відбувається 
за результатами 
кваліфікаційних 
випробувань, які 
дають можливість 
встановити 
готовність до 
виконання тих чи 
інших робіт.

Розділ 2 у рядку Засоби 
захисту – посилення 
тільки на НПАОП 
28.52-1.31-13, 
необхідно доповнити 

+
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НПАОП 28.0-1.35-14 
Правила охорони 
праці під час 
газоелектричного, 
контактного, 
кисневого та 
плазмового різання 
металів

Розділ 2 пропоную додати 
перелік всіх 
документів (диплом 
або свідотство про 
присвоєння 
(підвищення) 
робітничої 
кваліфікації, 
посвідчення або 
сертифікат 
атестованого 
зварника, 
посвідчення на право 
виконання робіт з 
підвищеною 
небезпекою, 
посвідчення про 
присвоєння групи з 
електронебезпеки, 
посвідчення про 
проходження 
навчання з питань 
пежної безпеки)

- Перелік необхідних 
документів визначає 
роботодавець на 
основі нормативних 
документів, чинних 
на підприємстві

Розділ 2 додати:
НПАОАП 27.0-1.01-
08 Правила охорони 
праці в металургійній
промисловості

- У переліку 
нормативних 
посилань вказано 
єдині для усіх галузей
економіки «Правила 
охорони праці під час
зварювання металів», 
інші нормативні 
документи 
роботодавець може 
підбирати згідно 
сектора, в якому 
працює 
підприємство.

Розділ 2 Умови допуску до 
роботи
Вимоги до освіти: 
середня, професійно-
технічна, вища освіта

- Допуск відбувається 
за результатами 
кваліфікаційних 
випробувань; вимоги 
до освіти вказані у 
нормативних 
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документах, що 
регламентують ці 
випробування.

Розділ 2 Умови допуску до 
роботи
Документи, що 
підтверджують 
кваліфікацію

- Кваліфікаційні 
випробування 
оформлюються 
відповідним 
документом, що 
підтверджує 
кваліфікацію.

Розділ 2 Професійна 
кваліфікація Е1, Е2, 
Е3, Г1 з рівнями 
кваліфікації 1, 2, 3 
"Зварник" повинен 
бути атестованим по 
НПАОП 0.00-1.16-96 
Правила аттестації 
зварників, або  ДСТУ 
ISO 9606 частина 1, 2,
3, 4, 5 Атестаційні 
випробування 
зварників. 
Зварювання 
плавленням в 
залежності від металу
та сплаву, та 
виконання робіт на 
процес зварювання 
згідно з ДСТУ ISO 
4063

- Роботодавець може 
проводити атестацію 
згідно інших 
документів, у тому 
числі, внутрішніх

Розділ 2 Згідно Міжгалузевій 
кваліфікаційній 
характеристиці 
інтегрованої професії 
"Зварник"
1) Слово «труба» 
окремо, або в 
словосполученні 
використовується для 
визначення «труба», 
«магістраль», або 
«порожниста секція»

+

Розділ 3 Аналіз сфери 
діяльності п.3 
показує, що професія 
Е1 не може 
виконувати газове 
різання. Для 
виконання газового 

- Такий розподіл 
обов’язків є 
внутрішньою 
справою 
роботодавців; даним 
стандартом 
передбачено чітку 
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різання необхідно 
навчити зварника 
професії Г1, тобто 
газового зварювання.
Як правило в 
більшості випадків 
зварювальник 
виконує зварювання, 
газове різання і 
плазмове різання (є в 
кваліфікації Е1). При 
цьому потреби в 
газовому зварюванні 
немає

спеціалізацію.

Розділ 3 В таблиці замінити 
“дугове різання” на 
“дугове та повітряно-
дугове різання”

+

Розділ 3 В таблиці замінити 
“дугове стругання” на
“дугове та повітряно-
дугове стругання”

+

Пункт 3.1 в Рівні кваліфікації ІІ 
– зварювання 
кольорових металів і 
сплавів необхідно 
видалити, цю вимогу 
необхідно перенести 
в ІІІ рівень

- На підприємстві 
можуть бути 
завдання, пов’язані зі 
зварюванням 
стикових швів 
пластин із 
кольорових металів

Пункт 3.1 в Розряд робіт – 5 
розряд  відповідає ІІІ 
рівню кваліфікації 
(5р. – зварювання 
трубопроводів 
технологічних 3-4 
категорії). В колонці 
залишити тільки 4 р.

- Розряди розподілені 
рівномірно між 
рівнями кваліфікації

Пункт 3.1 Уточнити положення 
зварювання: для рівня
І — в усіх 
положеннях, крім 
стельового, для рівнів
ІІ та ІІІ — в усіх 
просторових 
положеннях

+

Пункт 3.1 відсутня інформація 
про кваліфікаційні 
характкристики (7219
Зварник в 
металургійному 
виробництві) - 

- Призначення 
професійних 
стандартів замінити 
кваліфікаційними 
характеристиками
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рекомендую видалити

Пункт 3.2 рядок Процеси 
доповнити 132, 133

+

Пункт 3.2 рядок Розряд 
перенести 5 р. до ІІІ 
рівня

- Розряди розподілені 
рівномірно між 
рівнями кваліфікації

Пункт 3.2 Уточнити положення 
зварювання: для рівня
І — в усіх 
положеннях, крім 
стельового, для рівнів
ІІ та ІІІ — в усіх 
просторових 
положеннях

+

Пункт 3.3 рядок Процеси 
доповнити 145, 146, 
147

+

Пункт 3.3 Уточнити положення 
зварювання: для рівня
І — в усіх 
положеннях, крім 
стельового, для рівнів
ІІ та ІІІ — в усіх 
просторових 
положеннях

+

Пункт 3.3 рядок Розряд 
перенести 5 р. до ІІІ 
рівня

- Розряди розподілені 
рівномірно між 
рівнями кваліфікації

Пункт 3.4 У таблиці замінити 
Газозварник на 
Електрогазозварник, 
Електрозварник на 
Газозварник

+

Пункт 3.4 2 розряд перенести до
І рівня кваліфікації

+

Розділ 5 ТФЗ-04 Наплавлення 
для Г1 +

+

Розділ 6 ніде не відображено 
вимогу щодо 
безпечної 
експлуатації балонів з
стисненими, 
зрідженими та 
розчиненими газами

- У переліку знань є 
пункт Правила 
охорони праці під час
зварювання металів

Розділ 6 В таблиці замінити 
“дугове різання” на 
“дугове та повітряно-
дугове різання”

+
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Розділ 6 В таблиці замінити 
“дугове стругання” на
“дугове та повітряно-
дугове стругання”

+

Пункт 6.1 Для рівня 
кваліфікації І 
поставити “+” для 
пункту Повинен 
знати - Природу 
виникнення 
напружень та де-
формацій при 
зварюванні та 
способи їх 
попередження.

- Для кутових швів не 
настільки актуально 
як для стикових; 
забезпечення даного 
пункту вимагатиме 
додавання в програму
досить значного за 
обсягом розділу з 
опору матеріалів.

Пункт 6.4 Для ТФЗ-06-01 
замість “металів” 
записати “вуглецевих 
сталей”

- Метали, з якими 
можуть працювати ІІ 
та ІІІ рівні 
кваліфікацій не 
обмежуються 
вуглецевими сталями

Пункт 6.4 В рядках “Повинен 
знати” і “Повинен 
уміти” замінити 
“металів” та “сталей”

- Метали, з якими 
можуть працювати ІІ 
та ІІІ рівні 
кваліфікацій не 
обмежуються 
сталями

Для возможности 
перехода и работы по 
новому ПС 
необходим алгоритм 
принятия/перевода 
ранее обученных 
работников и 
имеющих 
квалификацию, но не 
аттестованных 
(должно быть четкое 
понимание 
соответствия ранее 
выданных 
документов к новым 
требованиям).  
Внедрение данного 
ПС на предприятиях 
повлечет за собой 
большое количество 
мероприятий: 
пересмотр и 
разработку новых 
программ обучения, 
изменение штатного 

- Роботодавець сам має
вирішувати, чи є 
необхідність у повній
переатестації 
персоналу згідно 
даного стандарта. У 
разі, якщо потрібна, 
визначитись з 
перехідним періодом.
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расписания, перевод 
работников, 
изменение системы 
доплаты...


