
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-

технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або 

забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих 

робітників) 

 
1. Професія: 8232 Зварник пластмас 

2. Кваліфікація: зварник пластмас 3-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги  
 

Повинен знати: режими зварювання пластмас залежно від матеріалу та виду 

робіт; основи електротехніки; прийоми регулювання зварювального 

устаткування. 

 

Повинен уміти:  виконувати  зварювання плівок із вініпласту, пластикату, 

сополімерів на базі поліхлорвінілу та поліамідів у безперервну стрічку з 

одночасним намотуванням в рулони на високочастотних зварювальних 

машинах різних конструкцій; виконувати зварювання плівок, виробів з 

поліетилену, полістиролу та ін., а також зварювання великогабаритних 

виробів із цих плівок на машинах контактного зварювання різних 

конструкцій; виконувати блінтові тиснення виробів з пластикату на 

високочастотних зварювальних машинах; зварювати вироби складної 

конфігурації з різних плівок і листів зварювальними пальниками; зварювати 

кожгалантерейні вироби з пластикату  на зварювальному агрегаті струмами 

високої частоти; виконувати ультразвукове зварювання плівок та листів з 

різних пластмас; раціонально розфарбувати плівкові  матеріали; розкатувати  

зварювальний  шов; робити просікання ручок у поліетиленових пакетах; 

підрізання кінців плівки на шві ножицями або ножем; готувати     та 

встановлювати  пристрої  до зварювання; обслуговувати зварювальне 

устаткування. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

 

Повинен: 
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; 

дотримуватись норм технологічного процесу; 

не допускати браку в роботі; 

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці й 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків; 



володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності. 

 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, 

кваліфікації осіб 
5.1. При продовженні професійно-технічної освіти 

Повна або базова загальна середня освіта. 

5.2. При підвищенні кваліфікації 

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

Зварник пластмас  2-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року. 

5.3. Після закінчення навчання 

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією  

Зварник пластмас  3-го розряду; без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника  
Переробна промисловість. Виробництво пластмасових виробів. 

(КВЕД–2010, секція – С, розділ – 22.21). 

 

7. Специфічні вимоги 
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку 

навчання відповідно до законодавства.  

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за статевою 

приналежністю визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993). 

7.3. Медичні обмеження. 
  



 


