
 

Найменування 
проєкту 

професійного 
стандарту 

Подані пропозиції та 
зауваження 

Суб’єкт подання 
пропозицій та 

зауважень 

Відомості 
щодо 

врахування 
пропозицій та 

зауважень 

Водій 
навантажувача 

Не може мати статусу 
«проект», оскільки має у своїй 
назві слова «Професійний 
стандарт» та відповідні 
позначки (штампи) про його 
затвердження Галузевою 
радою. Не відповідає вимогам 
до структури професійного 
стандарту 

Громадська 
організація 
«Інститут 

професійних 
кваліфікацій» 

Враховано 

Пункт 1.2. Додати секцію С 
ПрАТ «МК 

«Азовсталь 

Знято в 
процесі 

обговорення 
Пункт 1.9. Додати – Для водія 
навантажувача 2-3 розряду- 
посвідчення водія категорії В, 
С 
Для водія навантажувача на 
тракторній основі 4-6 розряду 
посвідчення тракториста-
машиніста категорії А1, Е1 
(потужність двигуна до 147 
кВ; А2, Е2 понад 147 кВ) 

ПівдГЗК: 
Знято в 
процесі 

обговорення 

Пункт 1.9. Повинен мати групу 
з електробезпеки не нижче 
другої 

ПрАТ «ММК ім. 
ІЛЛІЧА» 

Враховано 

Пункт 1.9. виключити. Дублює 
п. «Проходження навчання та 
спеціального навчання з 
питань охорони праці» 

ПрАТ 
«Запоріжвогнетрив» 

Враховано 

Пункт 1.9. Додати «…та 
кваліфікаційна пробна 
робота» 

ПрАТ 
«Запоріжвогнетрив» 

Знято в 
процесі 

обговорення 
пункт 1.9 "Водій 
навантажувача" в частині 
"Умови допуску до роботи за 
професією. Стать: жіноча та 
чоловіча." - застосування для 
даної професії праці жінок 
буде прямим порушення КЗПП 
України. 

ЦР ПМГУ 
Знято в 
процесі 

обговорення 



пункт 1.10 «Документи що 
підтверджують професійну та 
освітню кваліфікацію…» 
проекту професійного 
стандарту «Водій 
навантажувача» щодо 
наявності посвідчення водія 
будь якої категорії,у зв’язку з 
тим. що для виконання 
функціональних зобов’язань, 
водій навантажувача 
пересувається по дорогах 
загального користування; 

ЦР ПМГУ 
Враховано 
частково у 
пункті 1.9.  

Пункт 1.10. Додати Диплом 
або свідоцтво 

ПівдГЗК Враховано 

Пункт 1.10. Навантажувачі 2-3 
розряду- посвідчення водія 
категорії В, С 
Навантажувачі на тракторній 
основі  4-6 розряду 
посвідчення  тракториста-
машиніста категорії А1, Е1 
(потужність двигуна до 147 
кВ; А2, Е2 -понад 147 кВ) 

ПівдГЗК 
Знято в 
процесі 

обговорення 

Пункт 2. Додати – професійної 
освіти 

ПАТ «Запоріжсталь» Враховано 

Пункт 2. Додати: 
При первинній професійній 
підготовці, перепідготовки та 
підвищенні кваліфікації, яка 
здійснюється безпосередньо 
на виробництві, за підсумками 
навчання та здачі 
кваліфікаційної атестації 
присвоюється 
кваліфікаційний розряд 
виходячи із типу 
автонавантажувача, 
складності, видів робіт, 
одиничної потужності 
устаткування і умов, що 
існують на конкретному 
виробництві, цеху, дільниці. 
Навчання на виробництві 
здійснюється без збільшення 
тривалості навчання, 
передбаченого ДСПТО для 
мінімального 
кваліфікаційного розряду 

ПрАТ «МК 
«Азовсталь 

Знято в 
процесі 

обговорення 

Пункт 2.1. та 2.2. проводиться 
підготовка та перепідготовка 
на  2-3 розряди 

ПАТ «Запоріжсталь» Враховано 

Пункт 2.2. Доповнити «…або 
базової загальної середньої 

ПрАТ 
«Запоріжвогнетрив» 

Враховано 



освіти» 
Пункт 2.3. Викласти в редакції: 
Підвищення кваліфікації з 
присвоєнням професійної 
кваліфікації „Водій 
навантажувача” 3 розряду. 
Практичний досвід роботи за 
професією „Водій 
навантажувача” 2 розряду не 
менше 1 року. Після 
закінчення навчання повинен 
мати посвідчення водія 
автомобіля категорії «В» або 
«С». 
Підвищення кваліфікації з 
присвоєнням професійної 
кваліфікації „Водій 
навантажувача” 4 розряду. 
Практичний досвід роботи за 
професією „Водій 
навантажувача” 3 розряду не 
менш шести місяців. Після 
закінчення навчання повинен 
мати посвідчення «Машиніста-
тракториста» категорії «А1», 
«А2».. 
Підвищення кваліфікації з 
присвоєнням професійної 
кваліфікації „Водій 
навантажувача” 5 розряду. 
Практичний досвід роботи за 
професією „Водій 
навантажувача”4 розряду не 
менш шести місяців. Після 
закінчення навчання повинен 
мати посвідчення «Машиніста-
тракториста» категорії «Е1». 
Підвищення кваліфікації з 
присвоєнням професійної 
кваліфікації „Водій 
навантажувача” 6 розряду. 
Практичний досвід роботи за 
професією „Водій 
навантажувача” 5 розряду не 
менш шести місяців. Після 
закінчення навчання повинен 
мати посвідчення «Машиніста-
тракториста» категорії «Е2». 

ПрАТ «МК 
«Азовсталь» 

Знято в 
процесі 

обговорення 

Пункт 2.5. Видалити 
«спеціалізоване» 

ПівнГЗК 
Знято в 
процесі 

обговорення 

Пункт 2.4. Додати але не рідше 
1 разу на 5 років 

ПАТ «Запоріжсталь» Враховано 

Пункт 2.5. Конкретно вказати ПівнГЗК Враховано 



технічної експлуатації ЧОГО? 
Якщо  технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, 
то разом з правилами 
безпечної  експлуатації 
електроустановок споживачів 
замінить на «кваліфікаційну 
групу з електробезпеки» 
Пункт 2.5. Видалити. Правила 
входять в програму щорічного 
спеціального навчання  з 
питань ОП. 

ПівнГЗК Враховано 

Пункт 2.5. Доповнити  
«правил охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів» 
«правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних 
робіт» 

ПрАТ 
«Запоріжвогнетрив» 

Враховано 

Пункт 5. Здатність усувати 
несправності 

ПівдГЗК Враховано 

Пункт 5. Здатність 
дотримуватись вимог охорони 
праці і промислової безпеки 

ПівдГЗК Враховано 

Пункт 5. Здатність надавати 
першу до медичну допомогу 

ПівдГЗК Враховано 

Пункт 5. Здатність 
дотримуватись норм і правил 
екологічної безпеки 

ПівдГЗК Враховано 

Пункт 6. Паливно-мастильні ПівдГЗК Враховано 
Пункт 6. Керувати 
навантажувачем 

ПівдГЗК Враховано 

Пункт 6. Правила безпечної 
роботи з інструментом та 
пристроями 

ПівдГЗК Враховано 

Пункт 6. Додати – в аптечці ПівдГЗК Враховано 
Вимоги розділів 2.1 та 2.2 
повинні  збігатися з вимогами 
освітньо-кваліфікаційних 
характеристик згідно 
Державного стандарту 
професійно-технічної освіти 
ДСПТО 8334.Н.52.24-2016  

PJSC "ArcelorMittal 
Kryvyi Rih" 

Знято в 
процесі 

обговорення 

 

2.1. Первинна професійна 
підготовка (назва 
кваліфікації)та 2.2. 
Перепідготовка (назва 
кваліфікації) 
Добавити:  
2 розряд –Повинен мати 
посвідчення водія автомобіля 
категорії «В» або «С». 
3 розряд - Повинен мати 
посвідчення водія автомобіля 
категорії «В» або «С». 

PJSC "ArcelorMittal 
Kryvyi Rih" 

Знято в 
процесі 

обговорення 



 

4 розряд - Повинен мати 
посвідчення машиніста – 
тракториста категорії «А1» та 
«Е1». 
5 розряд - Повинен мати 
посвідчення машиніста – 
тракториста категорії «А1» та 
«Е1». 
6 розряд - Повинен мати 
посвідчення машиніста – 
тракториста категорії «А1», 
«А2» та «Е1», «Е2». 


