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КУРАХIВСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ ЛIЦЕЙ
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засiдання творчо] групп з розробки навчальног програми зварювального виробництва

за проектом «Зварювальний навчальний центр»

О 1 жовтня 2020 року

Присутнi:

м. Курахове

Геревенко Андрiй Михайлович - викладач Курахiвського професiйного лiцею;
Риженко Анатолiй Михайлович - майстер виробничого навчання Курахiвського
професiйного лiцею;
Родiчева Олена Iванiвна - майстер виробничого навчання Курахiвського професiйного
лiцею;
Касьянов Олег Миколайович - майстер дiлянки зварювального виробництва ТОВ
Iнтеренергосервiс;
Харанфiль Роман Юрiйович - старший майстер дiлянки зварювального виробництва
ТОВ Iнтеренергосервiс;
Каштан Володимир Миколайович - iнженер - технолог зварювальних робiт ТОВ «Свято
-Iллiнський машинобудiвний завод»;
Фiлiппов Андрiй Вiкторович - провiдний iнженер - технолог зварювальних робiт ТОВ
«Свято - Iллiнський машинобудiвний завод»;
Рудакова Лариса Володимирiвна - голова методичнот кoмicii" викладачiв спецiальних
предметiв та майстрiв виробничого навчання Курахiвського професiйного лiцею;
Чорна Олена Iванiвна - директор Курахiвського професiйного лiцею.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

.•

1. Про склад творчот групи з розробки навчальнот програми зварювального
виробництва за проектом «Зварювальний навчальний центр».

2. Про внесения змiн до навчальних програм зварювального напрямку з професй
Електрогазозварник ДСПТО 7212.С.28.ОО - 2015 для пiдготовки (шдвищення
квалiфiкацii") робiтникiв 2, 3, 4 розрядiв та з професй «Електрозварник ручного
зварювання» ДСПТО 7212.С.28.ОО - 2016 для пiдготовки (пiдвищення квалiфiкацii")
робiтникiв на 2 розряд з урахуванням потреби мiсцевих виробництв та наданого
зварювального обладнання за проектом «Зварювальний навчальний центр», який
iмплементуеться в рамках USAID «Економiчна пiдтримка Схiдноi" Украши».

3. Про затвердження навчальнот програми зварювального виробництва за проектом
«Зварювальний навчальний центр» для використання у навчально - виробничому
процесi Курахiвського професiйного лiцею.

1. СЛУХАЛИ: Про склад творчог групи з розробки навчальног програми
зварювального виробництва за проектом «Зварювальний навчальний центр».

ДОПОВIДАВ: Геревенко А.М. - викладач Курахiвського професiйного лiцею
зазначив, що для подальшог ефективнот роботи та прийняття вiдповiдних рiшень
необхiдно затвердити склад творчог групи з розробки навчальнот програми
зварювального виробництва, яка буде вiдповiдати потребам мiсцевих виробництв та



охоплення всього зварювального обладнання, яке надаеться за проектом «Зварювальний
навчальний центр».

ВИСТУПИЛИ: Чорна O.I. - директор Курахiвського профестйного лiцею

.•

запропонувала включити до складу творчот групи представникiв викладацького складу
лiцею та представникiв зварювальних професiй мiсцевих провшних шдприемств.
Харанфiль Р.Ю. - старший майстер дiлянки зварювального виробництва ТОВ
Iнтеренергосервiс - внiс пропозицiю про те, що для ефективнот роботи необхiдно, щоб
творча група складалася з 9 осiб, а саме:
Геревенко Андрiй Михайлович - викладач Курахiвського професiйного лiцею;
Риженко Анатолiй Михайлович - майстер виробничого навчання Курахiвського
професiйного лiцею;
Родiчева Олена Iванiвна - майстер виробничого навчання Курахiвського професiйного
лщею;
Касьянов Олег Миколайович - майстер дiлянки зварювального виробництва ТОВ
Iнтеренергосервiс;
Харанфiль Роман Юрiйович - старший майстер дiлянки зварювального виробництва
ТОВ Iнтеренергосервiс;
Каштан Володимир Миколайович - iнженер - технолог зварювальних робiт ТОВ «Свято
-Iллiнський машинобудiвний завод»;
Фiлiппов Андрiй Вiкторович - провiдний iнженер - технолог зварювальних робiт ТОВ
«Свято - Iллiнський машинобудiвний завод»;
Рудакова Лариса Володимирiвна - голова методичнот комтсй викладачiв спецiальних
предметiв та майстрiв виробничого навчання Курахiвського професiйного лiцею
Чорна Олена Iванiвна - директор Курахiвського професiйного лiцею.

ВИРIШИЛИ: Затвердити склад творчот групи з розробки навчальног програми
зварювального виробництва за проектом «Зварювальний навчальний центр»:
Геревенко Андрiй Михайлович - викладач Курахiвського професiйного лiцею;
Риженко Анатолiй Михайлович - майстер виробничого навчання Курахiвського
професiйного лiцею;
Родiчева Олена Iванiвна - майстер виробничого навчання Курахiвського професiйного
лщею;
Касьянов Олег Миколайович - майстер дiлянки зварювального виробництва ТОВ
Iнтеренергосервiс;
Харанфiль Роман Юрiйович - старший майстер дiлянки зварювального виробництва
ТОВ Iнтеренергосервiс;
Каштан Володимир 'Миколайович - iнженер - технолог зварювальних робiт ТОВ «Свято
- Iллiнський машинобудiвний завод»;
Фiлiппов Андрiй Вiкторович - провiдний iнженер - технолог зварювальних робiт ТОВ
«Свято - Iллiнський машинобудiвний завод»;
Рудакова Лариса Володимирiвна - голова методичног кoмici"i викладачiв спецiальних
предметiв та майстрiв виробничого навчання Курахiвського професiйного лiцею;
Чорна Олена Iванiвна - директор Курахiвського професiйного лiцею.

2. СЛУХАЛИ: Про внесения змiн до навчальних програм зварювального напрямку
з професй Електрогазозварник ДСПТО 7212.С.28.00-2015 для пiдготовки (пiдвищення
квалiфiкацii) робiтникiв 2, 3, 4 розрядiв та з професй «Електрозварник ручного
зварювання» ДСПТО 7212.С.28.ОО - 2016 для пiдготовки (пiдвищення квалiфiкацii)
робiтникiв на 2 розряд з урахуванням потреби мiсцевих виробництв та наданого



зварювального обладнання за проектом «Зварювальний навчальний центр», який
[мплеменгуетъся в рамках USAID «Економiчна пiдтримка Схiдно"i Украши».

ДОПОВIДАВ: Геревенко А.М. - викладач Курахiвського професiйного лiцею
зазначив, що для подальшот ефективног роботи необхiдно внести змiни до навчальних
програм зварювального напрямку з професй Електрогазозварник ДСПJО 7212.С.28.ОО
-2015 для пiдготовки (пiдвищення квалiфiкацi"i) робiтникiв 2, 3, 4 розрядiв та з професй
«Електрозварник ручного зварювання» ДСПТО 7212.С.28.ОО - 2016 для пiдготовки
(пiдвищення квалiфiкацi"i) робiтникiв на 2 розряд з урахуванням потреби мiсцевих
виробництв та наданого нового зварювального обладнання за проектом «Зварювальний
навчальний центр», який iмплементуеться в рамках USAID «Економiчна пiдтримка
Схщног Украши», а саме включити бiльш конкретнi навчальнi теми якi охоплять три
способи зварювання: ручне дугове зварювання покритими електродами; механiзоване
дугове зварювання плавким металевим електродом; ручне дугове зварювання
неплавким металевим електродом в iнертних газах з метою пiдготовки
конкурентоспроможних квалiфiкованих робiтникiв зварювального виробництва.

ВИРIШИЛИ: внести змiни до навчальних програм зварювального напрямку з професй
Електрогазозварник ДСПТО 7212.С.28.ОО - 2015 для пiдготовки (пiдвищення
квалiфiкацii") робiтникiв 2, 3, 4 розрядiв та з професй «Електрозварник ручного
зварювання» ДСПТО 7212.С.28.ОО - 2016 для пiдготовки (пiдвищення квалiфiкацii")
робiтникiв на 2 розряд з урахуванням потреби мiсцевих виробництв та наданого
зварювального обладнання за проектом «Зварювальний навчальний центр», який
[мплементуегься в рамках USAID «Економiчна пiдтримка Схiдноi" Украши», з
включениям навчальних тем якi охоплять три способи зварювання: ручне дугове
зварювання покритими електродами; механiзоване дугове зварювання плавким
металевим електродом; ручне дугове зварювання неплавким металевим електродом в
iнертних газах.

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження навчальнот програми зварювального виробництва
за проектом «Зварювальний навчальний центр» для використання у навчально -
виробничому процесi Курахiвського професiйного лiцею.

ДОПОВIДАВ: Чорна O.I. - директор Курахiвського професiйного лiцею - зазначила,
що в зв 'язку з тим, що була необхiднiсть внесения змiн до навчальних програм
зварювального напрямку з професй Електрогазозварник ДСПТО 7212.С.28.ОО - 2015
для пiдготовки (пiдвищення квалiфiкацii) робiтникiв 2, 3, 4 розрядiв та з професй
«Електрозварник ручного зварювання» ДСПТО 7212.С.28.ОО - 2016 для пiдготовки
(пiдвищення квалiфiкацi"i) робiтникiв на 2 розряд з урахуванням потреби мiсцевих
виробництв та наданого зварювального обладнання за проектом «Зварювальний
навчальний центр», який iмплементуеться в рамках USAID «Економiчна пiдтримка
Схiдноi" Украши», необхiдно затвердити навчальну програму зварювального
виробництва для використання у навчально - виробничому процесi Курахiвського
професiйного лiцею в новiй редакцй.

ВИРIШИЛИ: Затвердити навчальну програму зварювального виробництва за проектом
«Зварювальний навчальний центр» для використання у навчально - виробничому
процесi Курахiвського професiйного лiцею в новiй редакцй (додаеться).
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КУРАХІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ   

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА  

ЗА ПРОЄКТОМ «ЗВАРЮВАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР»  

 

ЗМІСТ 

 

1. Розділ 1. Навчальна програма з професії «Електрогазозварник». 

1.1. Навчальна програма з професійно-практичної підготовки. 

1.2. Тематичний план з професійно-практичної підготовки. 

1.3. Поурочно – тематичний план з професійно-практичної підготовки. 

1.4. Навчальна програма з професійно-теоретичної підготовки. 

1.5. Тематичний план з професійно-теоретичної підготовки. 

1.6. Поурочно – тематичний план з професійно-практичної підготовки. 

1.7. Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника Курахівського 

професійного ліцею. Кваліфікація – електрогазозварник 2 розряду. 

1.8. Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника Курахівського 

професійного ліцею. Кваліфікація – електрогазозварник 3 розряду. 

1.9.Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника Курахівського 

професійного ліцею. Кваліфікація – електрогазозварник 4 розряду. 

2. Розділ 2. Навчальна програма з професії «Електрозварник ручного зварювання» 

2.1.Навчальна програма з професійно-практичної підготовки. 

2.2.Тематичний план з професійно-практичної підготовки. 

2.3. Поурочно – тематичний план з професійно-практичної підготовки. 

2.4. Навчальна програма з професійно-теоретичної підготовки. 

2.5. Тематичний план з професійно-теоретичної підготовки. 

2.6. Поурочно – тематичний план з професійно-практичної підготовки. 

2.7. Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника Курахівського 

професійного ліцею. Кваліфікація – електрогазозварник 2 розряду. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Навчальна програма з 

професії «Електрогазозварник». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

З ПРОФЕСІЙНО – ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

кваліфікованих робітників на базі повної  загальної середньої освіти за професією 

Код: 7212 Електрогазозварник, 

кваліфікація: електрогазозварник 2 розряду, електрогазозварник 3 розряду, 

електрогазозварник 4 розряду 

 

Код 
Професійні профільні 

компетентності 
Зміст компетентностей 

ЕГЗ  –  2.1.1 Підготовляти робоче місце  

Уміти: 
вмикати і вимикати джерело живлення 

зварювальної дуги; 

підключати зварювальний кабель до 

зварювального обладнання, стіл для 

зварювання та виробів; 

приєднувати гумовотканинні рукава до 

газового пальника, газового різака, 

киснепроводу, газопроводу, 

ацетиленового генератора, балонів, бачка 

для рідкого пального; 

закріплювати зварюються деталі; 

підбирати режими ручного 

електродугового зварювання, 

механізованого зварювання в середовищі 

захисних газів, газового зварювання, 

наплавлення, повітряно-дугового різання, 

кисневого різання, автоматичного 

зварювання та наплавлення під флюсом; 

підготовляти кисневі і ацетиленові балони 

до роботи; 

приєднувати різак для повітряно-дугового 

різання до джерела живлення дуги і до 

магістралі стиснутого повітря; 

виконувати зовнішній огляд і перевірку 

зварних швів із застосуванням гасу або 

рідини; 

вміти читати креслення зварних 

металоконструкцій; 

вміти користуватися технологічною 

картою на зварювання-різання, ремонтно-

технологічною інструкцією 

ЕГЗ  –  2.1.2 
Прибирати технологічне 

сміття під час та після роботи 
Уміти: 
прибирати технологічне сміття, 



дотримуючи інструкцію з охорони праці 

для електрогазозварників 

ЕГЗ   –

    2.2.1 

Проводити щозмінні огляди і 

технічне обслуговування 

устаткування, що 

експлуатується, та апаратури 

для запобігання, виявлення і 

усунення неполадок в роботі 

обслуговуваного устаткування 

і апаратури 

Уміти: 
проводити огляд і технічне 

обслуговування електрозварювальної, 

газозварювальної і газоплазморізальної 

апаратури; 

якісно усувати виявлені дефекти; 

проводити ремонт: 

● клем кабелю живлення і 

зварювального кабелю; 

● ізоляції електродотримача; 

● газо-повітряного пальника; 

● газового пальника, різака; 

● захисних засобів; 

● зварювального кабелю 

 

ЕГЗ   –

    2.3.1 

Виконувати ручне дугове, 

газове і напівавтоматичне 

зварювання і 

наплавлення  простих деталей, 

вузлів і конструкцій з 

вуглецевих сталей в нижньому 

положенні шва 

Уміти: 
користуватися зварювального і газо-

повітряної пальником; 

користуватися засобами вимірювання 

температури; 

проводити ручне дугове зварювання і 

наплавку, механізоване зварювання і 

наплавку в середовищі захисних газів 

простих деталей, вузлів, конструкцій  з 

вуглецевих сталей в нижньому положенні 

шва; 

проводити газове зварювання деталей, 

вузлів, конструкцій простих деталей, 

вузлів, конструкцій  з вуглецевих сталей в 

нижньому положенні шва; 

проводити зварювання і наплавку деталей 

із застосуванням зварювальних автоматів і 

установок 

 

 

ЕГЗ   –

    2.3.2 

Виконувати ручне кисневе 

різання сталевого 

легковагового і важкого 

брухту,  кисневе і плазмове 

прямолінійне і криволінійне 

різання в нижньому і 

вертикальному положеннях 

простих деталей з вуглецевих 

сталей за розміткою вручну 

Уміти: 
проводити ручне кисневе різання 

сталевого легковагового і важкого 

брухту,  кисневе і плазмове прямолінійне і 

криволінійне різання в нижньому і 

вертикальному положеннях зварного шва 

металу, простих деталей з вуглецевих 

сталей за розміткою вручну 

 

 

ЕГЗ   –

    2.3.3 

Перевіряти якість зварного 

шва, заварювати видалені 

дефектні ділянки і проводити 

їх зачистку від шлаку і бризок 

металу  

Уміти: 
перевіряти маркування і якість 

зварювальних електродів, електродів для 

повітряно-дугового різання, дроту, 

флюсів, захисних газів; 

перевіряти якість підготовки поверхні 

 



основного металу; 

проковувати зварний шов і очищати від 

шлаку і бризок металу; 

проводити огляд зварних швів, 

наплавленого металу і поверхні різу на 

наявність дефектів; 

користуватися лінійкою, лупою, 

універсальним шаблоном зварника; 

видаляти дефекти кисневої різкою, 

електродугового різкою, зачищати 

(видаляти) дефекти шліфувальної річний 

машиною; 

заварювати віддалені дефектні ділянки; 

зачищати заварені дефекти від шлаку, 

бризок металу; 

приймати правильне рішення при 

нештатної ситуації під час виробництва 

робіт з усунення дефектів, що виникли 

при виконанні ручного дугового 

зварювання, механізованого зварювання й 

наплавлення в середовищі захисних газів, 

автоматичного зварювання під шаром 

флюсу, газового зварювання, повітряно-

дугового різання, кисневого різання 

Електрогазозварник 3-го розряду 

Код 
Професійні профільні 

компетентності 
Зміст компетентностей 

ЕГЗ   –

    3.1.1 

Виконувати ручне дугове, 

плазмове, газове, 

автоматичне і 

напівавтоматичне зварювання 

і  наплавлення простих та 

середньої складності деталей, 

вузлів  конструкцій і 

трубопроводів з 

конструкційних сталей, 

кольорових 

металів  в  нижньому та 

вертикальному положеннях 

шва 

Уміти: 
користуватися зварювальним і газо-

повітряним пальником; 

користуватися засобами вимірювання 

температури; 

проводити ручне дугове зварювання і 

наплавлення, механізоване зварювання і 

наплавлення в середовищі захисних газів 

деталей, вузлів, конструкцій простих та 

середньої складності, виготовлених з 

конструкційних сталей, кольорових 

металів  і сплавів; 

проводити газове зварювання деталей, 

вузлів, конструкцій простих та середньої 

складності, виготовлених з 

конструкційних сталей, кольорових 

металів  і сплавів; 

проводити зварювання і наплавлення 

деталей із застосуванням зварювальних 

автоматів і установок. 

ЕГЗ   –

    3.1.2 

Виконувати кисневе і 

плазмове прямолінійне і 
Уміти: 
проводити кисневе різання деталей 



криволінійне різання 

вуглецевих та легованих 

сталей  у всіх 

положеннях,  крім 

стельового,  ручне кисневе 

різання газорізальними 

апаратами на задані 

розміри   простих і середньої 

складності деталей з 

вуглецевих та легованих 

сталей кольорових металів    і 

сплавів  

простих та середньої  складності з 

вуглецевих, легованих, спеціальних сталей 

і кольорових металів в різних положеннях; 

проводити повітряно-дугове різання 

деталей простих та середньої  складності з 

вуглецевих, легованих, спеціальних сталей 

і кольорових металів в різних положеннях; 

проводити  електродугове різання 

ЕГЗ   –

    3.1.3 

Виконувати ручне дугове 

повітряне стругання простих 

та середньої складності 

деталей з різних сталей, 

чавуна, кольорових металів і 

сплавів в різних положеннях 

Уміти: 
проводити стругання деталей простих та 

середньої  складності з різних сталей, 

чавуну, кольорових металів і сплавів в 

різних положеннях. 

 

 

Електрогазозварник 4-го розряду 

Код 
Професійні профільні 

компетентності 
Зміст компетентностей 

ЕГЗ   –

    4.1.1 

Виконувати ручне дугове, 

плазмове, газове, 

автоматичне і 

напівавтоматичне 

зварювання і  наплавлення 

середньої складності деталей, 

вузлів і конструкцій з 

конструкційних сталей, 

кольорових металів і 

сплавів,  у всіх положеннях 

шва, крім стельового, 

автоматичне і 

механізоване  зварювання  де

талей, вузлів,  апаратів, 

конструкцій, трубопроводів з 

різних сталей, чавуну, 

кольорових металів і сплавів 

Уміти: 
користуватися зварювальним і газо-

повітряним пальником; 

користуватися засобами вимірювання 

температури; 

проводити ручне дугове зварювання і 

наплавлення, механізоване зварювання і 

наплавлення в середовищі захисних газів 

деталей, вузлів, конструкцій середньої 

складності, виготовлених з 

конструкційних сталей, кольорових 

металів  і сплавів; 

проводити газове зварювання деталей, 

вузлів, конструкцій середньої складності, 

виготовлених з конструкційних сталей, 

кольорових металів  і сплавів; 

проводити зварювання і наплавлення 

деталей із застосуванням зварювальних 

автоматів і установок 

ЕГЗ   –

    4.1.2 

Виконувати ручне кисневе, у 

тому числі  з використанням 

рідкого пального,  плазмове і 

газове прямолінійне і фігурне 

різання деталей з різних 

сталей, кольорових металів і 

сплавів за розмітками у всіх 

просторових положеннях 

різа, різання на переносних, 

Уміти: 
проводити кисневе різання складних 

деталей з різних сталей, кольорових 

металів і сплавів в різних просторових 

положеннях; 

проводити  киснево-флюсового різання 



стаціонарних і 

плазморізальних машинах. 

Різання кисневого флюсу 

деталей з легованих сталей і 

чавуну 

ЕГЗ   –

    4.1.3 

Виконувати ручне 

електродугове повітряне 

стругання складних і 

відповідальних деталей з 

різних сталей, чавуну, 

кольорових металів і сплавів 

в різних положеннях 

Уміти: 
проводити ручне електродугове повітряне 

стругання складних і відповідальних 

деталей з різних сталей, чавуну, 

кольорових металів і сплавів в різних 

положеннях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

З ПРОФЕСІЙНО – ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

кваліфікованих робітників на базі повної  загальної середньої освіти за професією 

Код: 7212 Електрогазозварник, 

кваліфікація: електрогазозварник 2 розряду, електрогазозварник 3 розряду, 

електрогазозварник 4 розряду 

 

Код  Професійні профільні компетентності 

 

Кількість 

годин 

 

 

ЕГЗ –2.1.1 Підготовляти робоче місце. 

30 ЕГЗ –2.1.2 Прибирати технологічне сміття під час та після роботи. 

ЕГЗ –2.2.1 Проводити щозмінні огляди і технічне обслуговування устаткування, що 

експлуатується, та апаратури для запобігання, виявлення і усунення 

неполадок в роботі обслуговуваного устаткування і апаратури. 18 

ЕГЗ –2.3.1 Виконувати ручне дугове, газове і напівавтоматичне зварювання і 

наплавлення простих деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевих сталей в 

нижньому положенні шва. 126 

ЕГЗ –2.3.2 Виконувати ручне кисневе різання сталевого легковагового і 

важкого брухту, кисневе і плазмове прямолінійне і криво ліній не різання в 

нижньому і вертикальному положеннях простих деталей з вуглецевих сталей 

за розміткою вручну. 18 

ЕГЗ –2.3.3 Перевіряти якість зварного шва, заварювати видалені дефектні ділянки і 

проводити їх зачистку від шлаку і бризок металу. 12 

 Загальна кількість годин на виробниче навчання годин на 2 розряд  204 

Загальна кількість годин на виробничу практику годин на 2 розряд  210 

Загальна кількість годин на 2 розряд 414 

Кваліфікація: 3 розряд електрогазозварника  

ЕГЗ – 

3.1.1 

Виконувати ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і напівавтоматичне 

зварювання і наплавлення простих та середньої складності деталей, вузлів 

конструкцій і трубопроводів з конструкційних сталей, кольорових металів в 

нижньому та вертикальному положеннях шва. 60 

ЕГЗ –3.1.2 Виконувати кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне різання 

вуглецевих та легованих сталей у всіх положеннях, крім стельового, ручне 

кисневе різання газорізальними апаратами на задані розміри простих і 

середньої складності деталей з вуглецевих та легованих сталей кольорових 

металів і сплавів. 12 

ЕГЗ –3.1.3 Виконувати ручне дугове повітряне стругання простих та середньої 

складності деталей з різних сталей, чавуна, кольорових металів і сплавів в 

різних положеннях. 18 

 Загальна кількість годин на виробниче навчання годин на 3 розряд  90 

Загальна кількість годин на виробничу практику годин на 3 розряд  175 

Загальна кількість годин на 3 розряд 265 

Кваліфікація: 4 розряд електрогазозварника  

ЕГЗ –4.1.1 Виконувати ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і напівавтоматичне 

зварювання і наплавлення середньої складності деталей, вузлів і конструкцій 

з конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів, у всіх положеннях 

шва, крім стельового, автоматичне і механізоване зварювання деталей, вузлів, 

апаратів, конструкцій, трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових 

металів і сплавів. 42 



ЕГЗ –4.1.2 Виконувати ручне кисневе, у тому числі з використанням 

рідкого пального, плазмове і газове прямолінійне і фігурне різання деталей з 

різних сталей, кольорових металів і сплавів за розмітками у всіх просторових 

положеннях різа, різання на переносних, стаціонарних і плазмо різальних 

машинах. Різання кисневого флюсу деталей з легованих 

сталей і чавуну. 6 

ЕГЗ –4.1.3 Виконувати ручне електродугове повітряне стругання складних і 

відповідальних деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і 

сплавів в різних положеннях. 6 

 Загальна кількість годин на виробниче навчання годин на 4 розряд  54 

Загальна кількість годин на виробничу практику годин на 4 розряд  140 

Загальна кількість годин на 4 розряд 194 

Всього годин на виробниче навчання: 348 

 Всього годин на виробничу практику: 525 

Всього годин:  873 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

З ПРОФЕСІЙНО – ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

кваліфікованих робітників 

на базі повної  загальної середньої освіти за професією «Електрогазозварник» 

кваліфікація: електрогазозварник 2,3,4-го розряду   

 

№ з/п 

уроку 
 

 

Код 

та 

кільк

ість 

годин 
 

 

Професійні профільні компетентності, 

зміст компетентностей 
 

 

Кількість 

годин 
 

ЕГЗ –2.1.1 - 2.1.2 Підготовляти робоче місце. Прибирати технологічне сміття під час та 

після роботи 30 годин 

1.  1 Вступне заняття. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою на 2 

розряд з професії електрогазозварник. Інструктаж з охорони праці, 

електробезпеки та пожежної безпеки в навчальних майстернях. 6 годин 

2.  3 Екскурсія на підприємство. 6 годин 

3.  4 Розмітка деталей і конструктивних елементів зварних з'єднань. 6 годин 

4.  5 Ручне та механічне різання металу. 6 годин 

5.  6 Підготовка кромок і поверхонь деталей під зварювання. 6 годин 

ЕГЗ –2.2.1 Проводити щозмінні огляди і технічне обслуговування устаткування, що 

експлуатується, та апаратури для запобігання, виявлення і усунення 

неполадок в роботі обслуговуваного устаткування і апаратури 18 годин 

6.  1. Зварювальні апарати для ручного дугового зварювання. Підключення, 

налаштування, зварювання. 6 годин 

7.  2. Зварювальні апарати для аргодугового зварювання. Підключення, 

налаштування, зварювання. 6 годин 

8.  3. Зварювальні апарати для напівавтоматичного зварювання. Підключення, 

налаштування, зварювання. 6 годин 

ЕГЗ –2.3.1 Виконувати ручне дугове, газове і напівавтоматичне зварювання і 

наплавлення простих деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевих сталей в 

нижньому положенні шва 126 години 

9.  1.  Ручне дугове наплавлення валиків на пластини у нижньому положенні. 6 годин 

10.  2.  Ручне дугове зварювання пластини у нижньому положенні. Стикове з’єднання. 6 годин 

11.  3.  Ручне дугове зварювання пластини у вертикальному положенні. Стикове 

з’єднання. 6 годин 

12.  4.  Ручне дугове зварювання пластин у нижньому положенні. Таврове з’єднання.   6 годин 

13.  5.  Ручне дугове зварювання пластин у вертикальному положенні. Таврове 

з’єднання. 6 годин 

14.  6.  Ручне дугове зварювання пластин у нижньому положенні. Кутове з’єднання.  6 годин 

15.  7.  Ручне дугове зварювання пластин у вертикальному положенні. Кутове 

з’єднання. 6 годин 

16.  8.  Ручне дугове зварювання пластин у нижньому положенні. Внапуск з’єднання.   6 годин 

17.  9.  Ручне дугове зварювання пластин у вертикальному положенні. Внапуск 

з’єднання. 6 годин 

18.  10.  Аргонодугове зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у нижньому та 

вертикальному положенні шва. Стикове з’єднання. 6 годин 

19.  11.  Аргонодугове зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у нижньому та 

вертикальному положенні шва. Стикове з’єднання. 6 годин 

20.  12.  Аргонодугове зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у нижньому та 

вертикальному положенні шва. Таврове з’єднання. 6 годин 

21.  13.  Аргонодугове зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у нижньому та 

вертикальному положенні шва. Таврове з’єднання.   6 годин 



22.  14.  Аргонодугове зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у нижньому та 

вертикальному положенні шва. Кутове з’єднання.   6 годин 

23.  15.  Аргонодугове зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у нижньому та 

вертикальному положенні шва. Кутове з’єднання.  6 годин 

24.  16.  Напівавтоматичне зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у нижньому та 

вертикальному положенні шва. Стикове з’єднання. 6 годин 

25.  17.  Напівавтоматичне зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у нижньому та 

вертикальному положенні шва. Стикове з’єднання. 6 годин 

26.  18.  Напівавтоматичне зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у нижньому та 

вертикальному положенні шва. Таврове з’єднання.  6 годин 

27.  19.  Напівавтоматичне зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у нижньому та 

вертикальному положенні шва. Таврове з’єднання.   6 годин 

28.  20.  Напівавтоматичне е зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у нижньому 

та вертикальному положенні шва. Кутове з’єднання.   6 годин 

29.  21.  Напівавтоматичне зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у нижньому та 

вертикальному положенні шва. Кутове з’єднання.   6 годин 

 

 
ЕГЗ –2.3.2 

Виконувати ручне кисневе різання сталевого легковагового і 

важкого брухту, кисневе і плазмове прямолінійне і криво ліній не різання в 

нижньому і вертикальному положеннях простих деталей з вуглецевих 

сталей за розміткою вручну. 18 годин  

30.  1.  Дугове різання металів у нижньому та вертикальному положеннях простих 

деталей з вуглецевих сталей за розміткою вручну. 6 годин 

31.  2.  Кисневе різання металів у нижньому та вертикальному положеннях простих 

деталей з вуглецевих сталей за розміткою вручну. 6 годин 

32.  3.  Плазмове різання металів у нижньому та вертикальному положеннях простих 

деталей з вуглецевих сталей за розміткою вручну. 6 годин 

ЕГЗ –2.3.3 Перевіряти якість зварного шва, заварювати видалені дефектні ділянки і 

проводити їх зачистку від шлаку і бризок металу 12 годин 

33.  1. Проведення візуально – оптичного контролю якості та видалення дефектних 

ділянок з наступною зачисткою від шлаку та бризок металу. 6 годин 

34.  2. Перевірочні роботи «Ручне дугове зварювання пластин у нижньому та 

вертикальному положенні. Пластина,300 х 125 мм, t > 3 мм». 6 годин 

Загальна кількість годин на виробниче навчання годин на 2 розряд  204 

Загальна кількість годин на виробничу практику годин на 2 розряд  210 

Загальна кількість годин на 2 розряд 414 

Кваліфікація: 3 розряд електрогазозварника  

ЕГЗ – 

3.1.1 

Виконувати ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і 

напівавтоматичне зварювання і наплавлення простих та середньої 

складності деталей, вузлів конструкцій і трубопроводів з конструкційних 

сталей, кольорових металів в нижньому та вертикальному положеннях 

шва 60 годин  

35.  1.  Вступне заняття. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою на 3 

розряд з професії електрогазозварник. 

Інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки в навчальних 

майстернях. 

2 годин 

4 годин 

36.  2.  Підготовка металу до зварювання. Складання конструкцій із пластин і труб під 

зварювання стиковим). 6 годин 

37.  3.  Ручне дугове зварювання стикових з’єднань пластин у різних просторових 

положеннях. 6 годин 

38.  4.  Ручне дугове зварювання таврових з’єднань пластин у різних просторових 

положеннях. 6 годин 

39.  5.  Ручне дугове зварювання таврових з’єднань пластин у різних просторових 

положеннях. 6 годин 

40.  6.  Ручне дугове зварювання кутових з’єднань пластин та пластин з трубою у 

різних просторових положеннях. 6 годин 

41.  7.  Ручне дугове зварювання кутових з’єднань пластин та пластин з трубою у 

різних просторових положеннях. 6 годин 

42.  8.  Ручне дугове зварювання пластин з трубою у різних просторових положеннях 6 годин 



43.  9.  Ручне дугове зварювання пластин з трубою у різних просторових положеннях.  

44.  10.  Ручне дугове зварювання пластин з трубою у різних просторових положеннях. 6 годин 

ЕГЗ –3.1.2 Виконувати кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне різання 

вуглецевих та легованих сталей у всіх положеннях, крім стельового, ручне 

кисневе різання газорізальними апаратами на задані розміри простих і 

середньої складності деталей з вуглецевих та легованих сталей кольорових 

металів і сплавів. 12 годин  

45.  1.  Плазмово-дугове різання простих і середньої складності деталей. 6 годин 

46.  2.  Плазмово-дугове різання простих і середньої складності деталей. 6 годин 

ЕГЗ –3.1.3 Виконувати ручне дугове повітряне стругання простих та середньої 

складності деталей з різних сталей, чавуна, кольорових металів і сплавів в 

різних положеннях. 18 годин 

47.  1.  Аргонодугове  та ручне дугове наплавлення й зварювання деталей з чавуну, 

кольорових металів та їх сплавів. 6 годин 

48.  2.  Механізоване зварювання у газі вуглецевих та легованих сталей Зварювання 

стикових, кутових та таврових з’єднань пластин та пластин з трубою у різних 

просторових положеннях. 6 годин 

49.  3.  Перевірочні роботи: Зварювання у стик пластин у горизонтальному положенню 

та  зварювання пластин з трубою у вертикальному положенні. 6 годин 

Загальна кількість годин на виробниче навчання годин на 3 розряд  90 

Загальна кількість годин на виробничу практику годин на 3 розряд  175 

Загальна кількість годин на 3 розряд 265 

Кваліфікація: 4 розряд електрогазозварника  

ЕГЗ –4.1.1 Виконувати ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і 

напівавтоматичне зварювання і наплавлення середньої складності 

деталей, вузлів і конструкцій з конструкційних сталей, кольорових металів 

і сплавів, у всіх положеннях шва, крім стельового, автоматичне і 

механізоване зварювання деталей, вузлів, апаратів, конструкцій, 

трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів. 42 годин  

50.  1.  Вступне заняття. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою на 3 

розряд з професії електрогазозварник. 

Інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки в навчальних 

майстернях. 

2 годин 

4 годин 

51.  2.  Підготовка металу під зварювання . 

Складання трубних з'єднань під зварювання. 6 годин 

52.  3.  Ручне дугове та аргонодугове зварювання труб (стиковий шов) у різних 

просторових положення. 6 годин 

53.  4.  Ручне дугове та аргонодугове зварювання фланців (стиковий шов) у різних 

просторових положення. 6 годин 

54.  5.  Ручне дугове та аргонодугове зварювання відводів (стиковий шов) у різних 

просторових положення. 6 годин 

55.  6.  Напівавтоматичне зварювання кутових та стикових швів труб, фланців та 

відводів. 6 годин 

56.  7.  Напівавтоматичне зварювання кутових та стикових швів труб, фланців та 

відводів. 6 годин 

ЕГЗ –4.1.2 - 4.1.3 Виконувати ручне кисневе, у тому числі з використанням 

рідкого пального, плазмове і газове прямолінійне і фігурне різання деталей 

з різних сталей, кольорових металів і сплавів за розмітками у всіх 

просторових положеннях різа, різання на переносних, стаціонарних і 

плазмо різальних машинах. Різання кисневого флюсу деталей з 

легованихсталей і чавуну. Виконувати ручне електродугове повітряне 

стругання складних і відповідальних деталей з різних сталей, чавуну, 

кольорових металів і сплавів в різних положеннях. 12 годин  

57.  1.  Плазмове, кисневе, дугове різання та стругання металів. 6 годин 

58.  2.    Перевірочні роботи «Зварювання труб у різних просторових положеннях.  6 годин 

Загальна кількість годин на виробниче навчання годин на 4 розряд  54 

Загальна кількість годин на виробничу практику годин на 4 розряд  140 

Загальна кількість годин на 4 розряд 194 



Всього годин на виробниче навчання: 348 

Всього годин на виробничу практику: 525 

Всього годин:  873 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

Курахівського професійного ліцею 

1. Професія: Електрогазозварник  

2. Кваліфікація: електрогазозварник 2-го розряду  (II рівень НРК) 

(Навчальний рівень компетентностей. 

3. Кваліфікаційна характеристика 

2-й розряд  

Завдання та обов'язки. Виконує  ручне  кисневе  різання  та різання  

бензорізальними  та  газорізальними  апаратами  стального легковагового  і 

важкого брухту.  Виконує ручне дугове,  плазмове, газове автоматичне і 

напівавтоматичне зварювання простих  деталей, вузлів  і  конструкцій  з  

вуглецевих  сталей.  Виконує  кисневе і плазмове  прямолінійне  і  

криволінійне  різання  в   нижньому   і вертикальному  положеннях  зварного 

шва металу простих і середньої складності деталей з вуглецевих сталей  за  

розміткою  вручну,  на переносних  стаціонарних  та  плазморізальних  

машинах.  Прихвачує деталі,  вироби конструкцій у всіх просторових  

положеннях.  Готує вироби, вузли  та  з'єднання  під  зварювання.  Зачищає 

шви після зварювання  та  різання.  Забезпечує  захист   зворотної   сторони 

зварного  шва  в  процесі  зварювання в захисних газах.  Наплавляє прості 

невідповідальні деталі. Усуває раковини і тріщини в простих деталях,  

вузлах,  відливках.  Підігріває конструкції і деталі підчас правлення.  Читає 

прості креслення.  Готує  газові  балони  до роботи. Обслуговує переносні 

газогенератори. 

 Повинен знати: загальні  відомості  про будову і принцип дії 

електрозварювальних  машин  і  апаратів  для  дугового  зварювання 

змінного  і  постійного  струму,  газозварювальної і газорізальної 

апаратури,  газогенераторів,  електрозварювальних   автоматів   та 

напівавтоматів,  кисневих  і  ацетиленових балонів,  редукувальних 

приладів і  зварювальних,  які  обслуговує;  правила  користування 

паяльниками,  редукторами,  балонами,  які  застосовує;  способи  і основні  

прийоми   прихвачування,   форми   оброблення   шва   підзварювання,  

правила  забезпечення  захисту  під  час зварювання в захисному газі,  

види зварних з'єднань  і  типи  швів;  підготовку кромок виробів для 

зварювання;  типи обробок та позначення зварних швів на кресленні;  

основні властивості електродів,  зварювального металу   і  сплавів,  газів  

та  рідин,  які  застосовує  під  час зварювання;  залишковий тиск газу в  

балонах,  який  допускається, призначення і марки флюсів, які 

застосовуються під час зварювання; залишковий тиск газу в балонах,  який 

допускається,  призначення і марки флюсів, які застосовуються під час 



зварювання; призначення і умови  застосування  контрольно-

вимірювальних  приладів;   причини виникнення  дефектів  під час 

зварювання і способи їх запобігання;характеристику газового  полум'я,  

габарити  брухту  за  Державним стандартом. 

 Кваліфікаційні вимоги. Повна  загальна  середня  освіта  та 

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  

Курахівського професійного ліцею 

Професія: Електрогазозварник  

2. Кваліфікація: електрогазозварник 3-го розряду  (IIІ рівень НРК) 

3. Кваліфікаційна характеристика 

3-й розряд   

 Завдання та обов'язки. Виконує ручне дугове, плазмове, газове 

зварювання,  автоматичне  і  напівавтоматичне  зварювання  простих 

деталей та конструкцій вузлів з конструкційних сталей,  кольорових 

металів  і  сплавів  та  середньої  складності  деталей,   вузлів, конструкцій 

і трубопроводів із вуглецевих сталей у всіх положеннях шва,  крім 

стельового.  Виконує кисневе  плазмове  прямолінійне  і криволінійне  

різання  в  різних  положеннях  металів,  простих  і середньої складності 

деталей із вуглецевих  та  легованих  сталей, кольорових  металів  і  

сплавів за розміткою вручну на переносних, стаціонарних і 

плазморізальних машинах у всіх положеннях  зварного шва.  Виконує  

ручне  кисневе  різання і різання бензорізальними і гасорізальними 

апаратами на задані розміри з  виділенням  відходів кольорових  металів  

та  зі  зберіганням  або  вирізанням вузлів і частин машин.  Виконує ручне 

дугове повітряне стругання простих  і середньої складності деталей з 

різних сталей,  чавуну,  кольорових металів і сплавів  в  різних  

положеннях.  Наплавляє  раковини  та тріщини  в  деталях,  вузлах  і  

відливках  середньої  складності. Виконує  попереднє  і  

супроводжувальне   підігрівання   під   час зварювання деталей з 

додержанням заданого режиму.  Читає креслення середньої складності 

деталей, вузлів і конструкцій. 

 Повинен знати:  будову електрозварювальних та плазморізальних 

машин,  газозварювальної апаратури,  автоматів,  напівавтоматів та 

пдазмотрона,  які обслуговує;  вимоги до зварного шва та поверхонь після  

повітряного стругання;  способи підбирання марок електродів залежно  від  

марок  сталей;  властивості   і   значення   обмазок електродів;  будову  

зварного шва;  способи їх випробування і види контролю;  правила 

підготовки деталей і вузлів під  зварювання  та заварювання;  правила  

підбирання режиму нагрівання металу залежно від марки металу та його 

товщини;  причини  виникнення  внутрішніх напруг  та  деформацій  у  

виробах,  які зварює,  і заходи щодо їх запобігання; основні технологічні 

прийоми зварювання і наплавлення деталей  із різних сталей,  чавуну,  

кольорових металів і сплавів, 



режим  різання  та  витрачання  газів   під   час   кисневого   та 

газоелектричного різання. 

     Кваліфікаційні вимоги.   Повна  загальна  середня  освіта  та 

професійно-технічна освіта без вимог до  стажу  роботи  або  повна 

загальна  середня  освіта та професійна підготовка на виробництві. 

Підвищення   кваліфікації   та   стаж    роботи    за    професією 

електрогазозварника 2 розряду - не менше 1 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  

Курахівського професійного ліцею  

Професія: Електрогазозварник  

2. Кваліфікація: електрогазозварник 4-го розряду  (IIІ рівень НРК) 

3. Кваліфікаційна характеристика 

4-й розряд  

 Завдання та обов'язки. Виконує ручне дугове, плазмове і газове 

зварювання середньої складності деталей, вузлів, конструкцій  і  

трубопроводів  з  конструкційних  сталей,  чавуну, кольорових  металів  і  

сплавів  та   складних  деталей   вузлів, конструкцій і   трубопроводів   із   

вуглецевих  сталей  у всіх просторових  положеннях  зварного  шва.  

Виконує   ручне   кисневе плазмове  і  газове  прямолінійне  і  фігурне  

різання  і  різання бензорізальними  та  газорізальними  апаратами   на   

переносних, стаціонарних і  плазморізальних  машинах,  в  різних  

положеннях складних деталей з різних сталей,  кольорових металів і 

сплавів за розміткою.  Виконує  киснево-флюсове  різання  деталей   з 

високохромистих  і  хромистонікелевих  сталей  і  чавуну.  Виконує 

кисневе різання суднових об'єктів на плаву.  Виконує автоматичне і 

механічне зварювання середньої складності  та  складних  апаратів, вузлів,   

конструкцій,  трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових  металів  

і  сплавів.  Виконує  автоматичне зварювання відповідальних складних 

будівельних і технологічних конструкцій, які працюють в  складних  

умовах.  Виконує  ручне  електродугове 

повітряне  стругання  складних  і  відповідальних деталей з різних сталей,  

чавуну, кольорових металів і сплавів в різних положеннях. Зварює  

конструкції  з чавуну.  Наплавляє дефекти складних деталей машин, 

механізмів, конструкцій і відливок під механічне оброблення та пробний 

тиск. Виконує гаряче   правлення складних і відповідальних  конструкцій.  

Читає  креслення  складних   зварних металоконструкції. 

 Повинен знати: будову    різної    електрозварювальної   і 

газорізальної апаратури,  автоматів та напівавтоматів; особливості 

зварювання  та  електродугового стругання на змінному і постійному 

струмі; основні закони електротехніки у межах роботи, яку виконує; види  

дефектів  в  зварних  швах  і  методи  щодо їх запобігання і усунення; 

основні відомості про зварюваність  металів;  механічні властивості 

металів, які зварює; принцип підбирання  режиму зварювання за 

приладами; марки і типи  електродів;   загальні відомості    про методи 



одержання та зберігання найбільш розповсюджених газів:  ацетилену, 

водню, кисню, пропан-бутану, які використовуються  під  час  газового  

зварювання;  процес газового різання легованої сталі. 

 Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення 

кваліфікації та   стаж  роботи  за  професією  електрогазозварника 3 

розряду - не менше 1 року. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

З ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
 предмету  «Обладнання та технологія зварювальних робіт» 

для первинної професійної підготовки кваліфікованих робітників  

на базі повної  загальної середньої освіти за професією  

Код: 7212 Електрогазозварник,  

кваліфікація: електрогазозварник 2 розряду, електрогазозварник 3 розряду, 

електрогазозварник 4 розряду 

Професійні профільні компетентності 

 

Код 

Професійні 

профільні 

компетентності 

Зміст компетентностей 

ЕГЗ  –  

2.1.1 

Підготовляти робоче 

місце  

Знати: 

вимоги безпеки до організації робочого місця для 

проведення вогневих робіт; 

пристрій джерел живлення зварювальної дуги, баластних 

реостатів; 

безпечні методи підключення зварювального кабелю до 

зварювального обладнання, столу для зварювання та 

виробів; 

безпечні методи приєднання гумовотканинних рукавів до 

газового пальника, газового різака, киснепроводу, 

газопроводу, ацетиленового генератора, балонів, бачків 

для рідкого пального; 

способи закріплення зварюваних деталей; 

способи регулювання режимів ручного електродугового 

зварювання, механізованого зварювання в середовищі 

захисних газів, газового зварювання, наплавлення, 

повітряно-дугового різання, кисневого різання, 

автоматичного зварювання та наплавлення під флюсом; 

будову обслуговуваних електрозварювальних і 

наплавочних машин; 

класифікацію і призначення електродів; 

види і властивості газів, що застосовуються для 

зварювання та різання металів, вимоги безпеки при роботі 

з ними; 

будову, принцип роботи обладнання для гасорізальних 

робіт, вимоги безпеки; 

види контролю зварних швів (зовнішній огляд і перевірка 

із застосуванням гасу або рідини; 

загальні поняття про радіаційний, ультразвуковий та 

магнітний методи контролю; 

вимоги до підготовки деталей і вузлів під зварювання 

відповідно до ДСТУ і технологією зварювання; 

загальні поняття про єдину систему конструкторських 

документів; масштаби, формати креслень. Різновиди 



креслень 

ЕГЗ  –  

2.1.2 

Прибирати 

технологічне 

сміття під час та 

після роботи 

Знати: 

інструкцію з охорони праці для електрогазозварників 

 

ЕГЗ   –    

2.2.1 

Проводити 

щозмінні огляди і 

технічне 

обслуговування 

устаткування, що 

експлуатується, та 

апаратури для 

запобігання, 

виявлення і 

усунення 

неполадок в 

роботі 

обслуговуваного 

устаткування і 

апаратури 

Знати: 

устрій електрозварювальної, газозварювальної, 

газоплазморізальної апаратури, що обслуговується; 

пристосування й інструмент для проведення технічного 

обслуговування обладнання та апаратури; 

способи усунення виявлених несправностей; 

технологію проведення ремонту:  

- клем кабелю живлення і зварювального кабелю; 

- ізоляції електродотримача; 

- газо-повітряного пальника; 

- газового пальника, різака; 

- захисних засобів; 

- зварювального кабелю 

 

 

ЕГЗ   –    

2.3.1 

Виконувати 

ручне дугове, 

газове і 

напівавтоматичне 

зварювання і 

наплавлення  

простих деталей, 

вузлів і 

конструкцій з 

вуглецевих 

сталей в 

нижньому 

положенні шва 

Знати: 

ступінь нагрівання деталей перед зварюванням і 

наплавленням і засоби вимірювання температурного 

режиму; 

устрій зварювальних та газо-повітряних пальників; 

технологію і особливості ручного дугового зварювання і 

наплавлення, механізованого зварювання й наплавлення в 

середовищі захисних газів простих деталей, вузлів, 

конструкцій  з вуглецевих сталей в нижньому положенні 

шва; 

технологію і особливості газового зварювання простих 

деталей, вузлів, конструкцій з вуглецевих сталей в 

нижньому положенні шва; 

технологію зварювання і наплавлення деталей із 

застосуванням зварювальних автоматів і установок 

 

ЕГЗ   –    

2.3.2 

Виконувати 

ручне кисневе 

різання сталевого 

легковагового і 

важкого брухту,  

кисневе і 

плазмове 

прямолінійне і 

криволінійне 

різання в 

нижньому і 

вертикальному 

Знати: 

технологію ручного кисневого різання сталевого 

легковагового і важкого брухту,  кисневого і плазмового 

прямолінійного і криволінійного різання в нижньому і 

вертикальному положеннях зварного шва металу, простих 

деталей з вуглецевих сталей за розміткою вручну 

 



положеннях 

простих деталей з 

вуглецевих 

сталей за 

розміткою вручну 

ЕГЗ   –    

2.3.3 

Перевіряти якість 

зварного шва, 

заварювати 

видалені дефектні 

ділянки і 

проводити їх 

зачистку від 

шлаку і бризок 

металу  

Знати: 

правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями; 

маркування та характеристики зварювальних електродів, 

дроту, флюсів, захисних газів; 

якість підготовки поверхні основного металу, геометричні 

розміри форми шва; 

технологію зварювання, повітряно-дугового різання, 

кисневого різання, технологічну документацію; 

основні види дефектів, що виникають при виконанні 

зварювання, повітряно-дугового різання, кисневого 

різання; 

технологію видалення дефектів кисневим різанням, 

електродуговими засобами, шліфувальною машиною 

 

 

Кваліфікація: електрогазозварник 3-го розряду  (IIІ рівень НРК) 

 

Код 

Професійні 

профільні 

компетентності 

Зміст компетентностей 

ЕГЗ   –    

3.1.1 

Виконувати ручне 

дугове, плазмове, 

газове, 

автоматичне і 

напівавтоматичне 

зварювання і  

наплавлення 

простих та 

середньої 

складності 

деталей, вузлів  

конструкцій і 

трубопроводів з 

конструкційних 

сталей, 

кольорових 

металів  в  

нижньому та 

вертикальному 

положеннях шва 

Знати: 

ступінь нагріву деталей перед зварюванням і наплавленням 

і засоби вимірювання температурного режиму; 

устрій зварювальних та газо-повітряних пальників; 

технологію і особливості ручного дугового зварювання і 

наплавлення, механізованого зварювання й наплавлення в 

середовищі захисних газів деталей, вузлів, простих і 

середньої складності деталей, вузлів  конструкцій і 

трубопроводів з конструкційних сталей, кольорових 

металів  і сплавів в  нижньому та вертикальному 

положеннях шва; 

технологію і особливості газового зварювання деталей, 

вузлів, конструкцій простих та середньої складності, 

виготовлених з конструкційних сталей, кольорових металів  

і сплавів; 

технологію зварювання і наплавлення деталей із 

застосуванням зварювальних автоматів і установок 

 

ЕГЗ   –    

3.1.2 

Виконувати 

кисневе і 

плазмове 

Знати: 

технологію кисневого різання деталей простих та середньої  

складності з вуглецевих, легованих і кольорових металів в 



прямолінійне і 

криволінійне 

різання 

вуглецевих та 

легованих сталей  

у всіх 

положеннях,  крім 

стельового,  ручне 

кисневе різання 

газорізальними 

апаратами на 

задані розміри   

простих і 

середньої 

складності 

деталей з 

вуглецевих та 

легованих сталей 

кольорових 

металів    і сплавів  

різних просторових положеннях; 

технологію електродугового різання 

 

ЕГЗ   –    

3.1.3 

Виконувати ручне 

дугове повітряне 

стругання 

простих та 

середньої 

складності 

деталей з різних 

сталей, чавуна, 

кольорових 

металів і сплавів в 

різних 

положеннях 

Знати: 

технологію стругання деталей простих та середньої  

складності з різних сталей, чавуну, кольорових металів і 

сплавів в різних положеннях  

 

 

Кваліфікація: електрогазозварник 4-го розряду  (IIІ рівень НРК) 

 

Код 
Професійні профільні 

компетентності 
Зміст компетентностей 

ЕГЗ   –    

4.1.1 

Виконувати ручне 

дугове, плазмове, 

газове, автоматичне і 

напівавтоматичне 

зварювання і  

наплавлення 

середньої складності 

деталей, вузлів і 

конструкцій з 

конструкційних 

сталей, кольорових 

металів і сплавів,  у 

Знати: 

ступінь нагріву деталей перед зварюванням і 

наплавленням і засоби вимірювання температурного 

режиму; 

устрій зварювальних та газо-повітряних пальників; 

технологію і особливості ручного дугового зварювання 

і наплавлення, механізованого зварювання й 

наплавлення в середовищі захисних газів деталей, 

вузлів, середньої складності деталей, вузлів  

конструкцій і трубопроводів з конструкційних сталей, 

кольорових металів  і сплавів у всіх положеннях шва, 

крім стельового; 



всіх положеннях шва, 

крім стельового, 

автоматичне і 

механізоване  

зварювання  деталей, 

вузлів,  апаратів, 

конструкцій, 

трубопроводів з 

різних сталей, чавуну, 

кольорових металів і 

сплавів 

технологію і особливості газового зварювання деталей, 

вузлів, конструкцій середньої складності, виготовлених 

з конструкційних сталей, кольорових металів  і сплавів; 

технологію зварювання і наплавлення деталей із 

застосуванням зварювальних автоматів і установок 

 

ЕГЗ   –    

4.1.2 

Виконувати ручне 

кисневе, у тому числі  

з використанням 

рідкого пального,  

плазмове і газове 

прямолінійне і 

фігурне різання 

деталей з різних 

сталей, кольорових 

металів і сплавів за 

розмітками у всіх 

просторових 

положеннях різа, 

різання на 

переносних, 

стаціонарних і 

плазморізальних 

машинах. Різання 

кисневого флюсу 

деталей з легованих 

сталей і чавуну 

Знати: 

технологію кисневого різання складних деталей з 

різних сталей, кольорових металів і сплавів в різних 

просторових положеннях; 

технологію киснево-флюсового різання 

ЕГЗ   –    

4.1.3 

Виконувати ручне 

електродугове 

повітряне стругання 

складних і 

відповідальних 

деталей з різних 

сталей, чавуну, 

кольорових металів і 

сплавів в різних 

положеннях 

Знати: 

технологію ручного електродугового повітряного 

стругання складних і відповідальних деталей з різних 

сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів в різних 

положеннях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

З ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

предмету «Обладнання та технологія зварювальних робіт» 

для первинної професійної підготовки кваліфікованих робітників  

на базі повної  загальної середньої освіти за професією  

Код: 7212 Електрогазозварник,  

кваліфікація: електрогазозварник 2 розряду, електрогазозварник 3 розряду, 

електрогазозварник 4 розряду 

 

Код  Професійні профільні компетентності 

 

Кількість 

годин 

 

 

ЕГЗ –2.1.1 Підготовляти робоче місце. 18 

ЕГЗ –2.1.2 Прибирати технологічне сміття під час та після роботи. 2 

ЕГЗ –2.2.1 Проводити щозмінні огляди і технічне обслуговування устаткування, що 

експлуатується, та апаратури для запобігання, виявлення і усунення 

неполадок в роботі обслуговуваного устаткування і апаратури. 32 

ЕГЗ –2.3.1 Виконувати ручне дугове, газове і напівавтоматичне зварювання і 

наплавлення простих деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевих сталей в 

нижньому положенні шва. 44 

ЕГЗ –2.3.2 Виконувати ручне кисневе різання сталевого легковагового і 

важкого брухту, кисневе і плазмове прямолінійне і криво ліній не різання в 

нижньому і вертикальному положеннях простих деталей з вуглецевих сталей 

за розміткою вручну. 11 

ЕГЗ –2.3.3 Перевіряти якість зварного шва, заварювати видалені дефектні ділянки і 

проводити їх зачистку від шлаку і бризок металу. 10 

 Загальна кількість годин на 2 розряд  117 

 Кваліфікація: 3 розряд електрогазозварника  

ЕГЗ – 

3.1.1 

Виконувати ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і напівавтоматичне 

зварювання і наплавлення простих та середньої складності деталей, вузлів 

конструкцій і трубопроводів з конструкційних сталей, кольорових металів в 

нижньому та вертикальному положеннях шва. 28 

ЕГЗ –3.1.2 Виконувати кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне різання 

вуглецевих та легованих сталей у всіх положеннях, крім стельового, ручне 

кисневе різання газорізальними апаратами на задані розміри простих і 

середньої складності деталей з вуглецевих та легованих сталей кольорових 

металів і сплавів. 8 

ЕГЗ –3.1.3 Виконувати ручне дугове повітряне стругання простих та середньої 

складності деталей з різних сталей, чавуна, кольорових металів і сплавів в 

різних положеннях. 4 

 Загальна кількість годин на 3 розряд  40 

 Кваліфікація: 4 розряд електрогазозварника  

ЕГЗ –4.1.1 Виконувати ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і напівавтоматичне 

зварювання і наплавлення середньої складності деталей, вузлів і конструкцій 

з конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів, у всіх положеннях 

шва, крім стельового, автоматичне і механізоване зварювання деталей, вузлів, 

апаратів, конструкцій, трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових 

металів і сплавів. 7 

ЕГЗ –4.1.2 Виконувати ручне кисневе, у тому числі з використанням 

рідкого пального, плазмове і газове прямолінійне і фігурне різання деталей з 8 



різних сталей, кольорових металів і сплавів за розмітками у всіх просторових 

положеннях різа, різання на переносних, стаціонарних і плазмо різальних 

машинах. Різання кисневого флюсу деталей з легованих 

сталей і чавуну. 

ЕГЗ –4.1.3 Виконувати ручне електродугове повітряне стругання складних і 

відповідальних деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і 

сплавів в різних положеннях. 4 

 Загальна кількість годин на 4 розряд 19 

Всього годин:  176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

З ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

предмет «Обладнання та технологія зварювальних робіт» 

для первинної професійної підготовки кваліфікованих робітників  

на базі повної  загальної середньої освіти за професією  

Код: 7212 Електрогазозварник,  

кваліфікація: електрогазозварник 2 розряду, електрогазозварник 3 розряду, 

електрогазозварник 4 розряду 

 

№ 

з/п 

урок

у 

Код та 

кількі

сть 

годин 

Професійні профільні компетентності, зміст компетентностей   Кількість 

годин  

 ЕГЗ –

2.1.1 

Підготовляти робоче місце. 18 годин 

1.  1.  Історія зварювання. 1 година 

2.  2.  Вимоги кваліфікаційної характеристики 2 розряду. 1 година 

3.  3.  «Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви» 

Загальні відомості про зварювання. 

1 година 

4.  4.  Основні умови зварювання різнорідних металів. 1 година 

5.  5.  Стисла характеристика основних видів зварювання. 1 година 

6.  6.  Основні типи зварних з’єднань. 1 година 

7.  7.  «Підготовка металу до зварювання»  

Основні види виконання робіт під час підготовки металу до 

зварювання. 

1 година 

8.  8.  Складання деталей під зварювання. 1 година 

9.  9.  Умовні позначення швів зварних з’єднань. 1 година 

10.  10.  Електрична дуга та її застосування у зварювальних роботах. 

Визначення та будова зварювальної дуги. 

1 година 

11.  11.  Класифікація зварювальних дуг. 1 година 

12.  12.  Умови запалювання та горіння дуги. 1 година 

13.  13.  Типи перенесення електродного металу. 1 година 

14.  14.  Значення електромагнітних сил при зварюванні плавильним 

електродом. 

1 година 

15.  15.  Основи металургійних процесів при зварюванні. 

Особливості металургії зварювання. 

1 година 

16.  16.  Окислювання й розкислення металу при зварюванні. 1 година 

17.  17.  Будова зварного з’єднання. 1 година 

18.  18.  Мікроструктура металу в зоні термічного впливу. 1 година 

 ЕГЗ –

2.1.2 

Прибирати технологічне сміття під час та після роботи. 2годин  

19.  1.  Інструкція з охорони праці для електрогазозварників. 1 година 

20.  2.  Інструкція з охорони праці для електрогазозварників. 1 година 

 ЕГЗ –

2.2.1 

Проводити щозмінні огляди і технічне обслуговування 

устаткування, що експлуатується, та апаратури для запобігання, 

32 години  



виявлення і усунення неполадок в роботі обслуговуваного 

устаткування і апаратури. 

21.  1.  Устаткування зварювального поста для ручного дугового 

зварювання. 

Зварювальний пост і його види. 

1 година 

22.  2.  Джерела живлення зварювальної дуги та їх технічні характеристики. 1 година 

23.  3.  Обслуговування джерел живлення дуги. 1 година 

24.  4.  Приладдя та інструмент зварника. 1 година 

25.  5.  Індивідуальні захисні засоби зварника. 1 година 

26.  6.  Інструмент зварника. 1 година 

27.  7.  Основні вимоги безпеки праці при обслуговуванні зварювальних 

постів. 

1 година 

28.  8.  Джерела живлення зварювальної дуги. 

Основні вимоги до джерел живлення дуги. 

1 година 

29.  9.  Статичні та динамічні характеристики джерел живлення. 1 година 

30.  10.  Джерела живлення для імпульсно-дугового зварювання. 1 година 

31.  11.  Джерела живлення плазмової дуги. 1 година 

32.  12.  Джерела живлення для аргодугового зварювання. 1 година 

33.  13.  Джерела живлення й установки для зварювання неплавкими 

електродами. 

1 година 

34.  14.  Осцилятори. 1 година 

35.  15.  Лабораторно-практична робота 1. 1 година 

36.  16.  Лабораторно-практична робота 1. 1 година 

37.  17.  Устаткування і технологія механізованого зварювання у 

захисних газах, порошковим і самозахисним дротом 
Зварювальні напівавтомати. 

1 година 

38.  18.  Будова та обслуговування зварювальних автоматів і 

напівавтоматів. 

Апаратура для напівавтоматичного зварювання в захисному газі. 

1 година 

39.  19.  Конструктивні особливості напівавтоматів. 1 година 

40.  20.  Апаратура для ручного зварювання неплавким електродом. 1 година 

41.  21.  Апаратура для газового зварювання і різання металів. 

Гази. 

1 година 

42.  22.  Матеріали для зварювання. 1 година 

43.  23.  Ацетиленові генератори, водяні затвори та принцип їх дії. 1 година 

44.  24.  Балони для стиснених газів. Характеристика балонів. 1 година 

45.  25.  Вентилі. 1 година 

46.  26.  Редуктори для стиснених газів. Рукави. Призначення та класифікація 

редукторів. 

1 година 

47.  27.  Зварювальні пальники та їх обслуговування. 1 година 

48.  28.  Зварювальне полум’я. Структура ацетилено-кисневого полум’я. 1 година 

49.  29.  Металургійні процеси при газовому зварюванні. 1 година 

50.  30.  Причини вибухів кисневих балонів. 1 година 

51.  31.  Лабораторно-практична робота 2. 1 година 

52.  32.  Лабораторно-практична робота 2. 1 година 

 ЕГЗ –

2.3.1 

Виконувати ручне дугове, газове і напівавтоматичне 

зварювання і наплавлення простих деталей, вузлів і конструкцій 

з вуглецевих  сталей в нижньому положенні шва. 44 годин 

53.  1.  Технологія ручного дугового зварювання покритими 1 година 



електродами. 
Характеристики сталей. 

54.  2.   Сортамент прокату. 1 година 

55.  3.   Види електродів. 1 година 

56.  4.  Вплив кута нахилу електрода на процес ручного дугового 

зварювання. 1 година 

57.  5.  Зварюваність сталей. 1 година 

58.  6.  Вплив основних елементів на зварюваність сталей. 1 година 

59.  7.  Будова зварювального з’єднання.  1 година 

60.  8.  Техніка виконання швів. 1 година 

61.  9.  Режими ручного дугового зварювання покритими електродами.  

62.  10.  Вибір режиму ручного дугового зварювання. 1 година 

63.  11.  Виконання валиків і швів у нижньому положенні. 1 година 

64.  12.  Виконання вертикальних, горизонтальних і стельових швів.  

65.  13.  Оптимальний кут розкриття шва. 1 година 

66.  14.  Точкові зварні з’єднання, виконані дуговим зварюванням. 1 година 

67.  15.  Основні вимоги безпеки праці при ручному дуговому зварюванні. 1 година 

68.  16.  Лабораторно-практична робота 3. 1 година 

69.  17.  Лабораторно-практична робота 3.  

70.  18.  Деформації та напруги при зварюванні. 

Сили, деформації, напруги та зв’язок між ними. 

1 година 

71.  19.  Види деформацій при зварюванні. 1 година 

72.  20.  Основні засоби щодо зменшення деформацій та напруг при 

зварюванні. 

1 година 

73.  21.  Технологічні засоби. 1 година 

74.  22.  Виправлення деформованих зварених виробів і зняття зварювальних 

напруг. 

1 година 

75.  23.  Технологія газового зварювання. 

Основні відомості про газове зварювання. 

1 година 

76.  24.  Техніка газового зварювання. 1 година 

77.  25.  Положення пальника та присаджувального дроту при газовому 

зварюванні. 

1 година 

78.  26.  Основи технології газового зварювання. 1 година 

79.  27.  Вплив зварювального полум’я на структуру шва і зону термічного 

впливу. 

1 година 

80.  28.  Зварювання ємностей і газопроводів. Газопресове зварювання. 1 година 

81.  29.  Ремонтне зварювання. 1 година 

82.  30.  Термічна обробка під час зварювання. 1 година 

83.  31.  Точність і якість різання. 1 година 

84.  32.  Технологія зварювання в СО2 та газових сумішах. 1 година 

85.  33.  Особливості зварювання різальних сталей. 1 година 

86.  34.  Технологія механізованого зварювання порошковим і захисним 

дротом. 

1 година 

87.  35.  Технологія механізованого зварювання в газі. 1 година 

88.  36.  Технологія механізованого зварювання в газі. 1 година 

89.  37.  Основні вимоги безпеки праці при механізованому зварюванні. 1 година 

90.  38.  Лабораторно-практична робота 5. 1 година 

91.  39.  Лабораторно-практична робота 5. 1 година 

92.  40.  Сутність зварювання в захисних газах. 1 година 



Захисні гази. 

93.  41.  Устаткування для зварювання в захисних газах. 1 година 

94.  42.  Аргонодугове зварювання. 1 година 

95.  43.  Технологія зварювання вольфрамовим електродом. 1 година 

96.  44.  Технологія зварювання вольфрамовим електродом. 1 година 

 ЕГЗ –

2.3.2 

Виконувати ручне кисневе різання сталевого легковагового і 

важкого брухту, кисневе і плазмове прямолінійне і криво ліній 

не різання в нижньому і вертикальному положеннях простих 

деталей з вуглецевих сталей за розміткою вручну. 11 годин 

97.  1.  Технологія кисневого різання. 1 година 

98.  2.  Основні умови різання металів окислюванням. 1 година 

99.  3.  Розрізуваність металів. 1 година 

100.  4.  Вплив легуючих елементів на розрізуваність сталей при кисневому 

різанні. 

1 година 

101.  5.  Показники режиму різання. 1 година 

102.  6.  Режими ручного різання листового прокату. 1 година 

103.  7.  Техніка різання. 1 година 

104.  8.  Деформації під час кисневого різання. 1 година 

105.  9.  Основні вимоги охорони праці під час газового зварювання та 

кисневого різання. 

1 година 

106.  10.  Лабораторно-практична робота 4 1 година 

107.  11.  Лабораторно-практична робота4 1 година 

 ЕГЗ –

2.3.3 

Перевіряти якість зварного шва, заварювати видалені дефектні 

ділянки і проводити їх зачистку від шлаку і бризок металу. 10 годин 

108.  1.  Контроль зовнішнім оглядом і вимірюваннями 

Види контролю. 1 година 

109.  2.  Технологія контролю зовнішнім оглядом і вимірюваннями. 1 година 

110.  3.  Термоіндикаторні олівці. 1 година 

111.  4.  Оформлення контролю зовнішнім оглядом та вимірами. 1 година 

112.  5.  Дефекти зварних з'єднань і їх усунення. 

Поняття про дефект. Класифікація дефектів і видів контролю якості 

продукції. 1 година 

113.  6.  Причини виникнення дефектів. 1 година 

114.  7.  Вплив дефектів на зниження міцності зварного з’єднання. 1 година 

115.  8.  Способи виправлення дефектів зварних з’єднань. 1 година 

116.  9.  Лабораторно-практична робота 5 1 година 

117.  10.  Лабораторно-практична робота 5 1 година 

  Загальна кількість годин на 2 розряд  117 годин  

  Кваліфікація: 3 розряд електрогазозварника  

 ЕГЗ – 

3.1.1 

Виконувати ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і 

напівавтоматичне зварювання і наплавлення простих та 

середньої складності деталей, вузлів конструкцій і трубопроводів 

з конструкційних сталей, кольорових металів в нижньому та 

вертикальному положеннях шва. 28 годин 

118.  1.  Ручне дугове й газове зварювання вуглецевих i легованих сталей 
Поняття про зварюваність сталей. 

1 година 

119.  2.  Класифікація вуглецевих сталей за показниками зварюваності. 1 година 

120.  3.  Зварювання вуглецевих конструкційних сталей. 1 година 

121.  4.  Зварювання низьколегованих сталей. 1 година 



122.  5.  Зварювання середньолегованих сталей. 1 година 

123.  6.  Дугове та газове зварювання легованих теплотривких сталей. 1 година 

124.  7.  Зварювання високолегованих сталей і сплавів. 1 година 

125.  8.  Зварювальний дріт, види електродних покриттів і типи покритих 

електродів для зварювання. 

1 година 

126.  9.  Дугове і газове зварювання чавуну». Властивості чавунів. 1 година 

127.  10.  Зварюваність чавунів. 1 година 

128.  11.  Труднощі зварювання чавунів. 1 година 

129.  12.  Зварювання чавуну без додаткового підігріву виробу. 1 година 

130.  13.  Зварювання чавуну з додатковим підігрівом виробу. 1 година 

131.  14.  Технологія гарячого зварювання чавунів. 1 година 

132.  15.  Лабораторно-практична робота  1 година 

133.  16.  Лабораторно-практична робота  1 година 

134.  17.  Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх 

сплавів. Зварювання міді та її сплавів. 

1 година 

135.  18.  Зварювання латуні. 1 година 

136.  19.  Зварювання алюмінію та його сплавів. 1 година 

137.  20.  Основні вимоги безпеки праці при зварюванні кольорових металів та 

їхніх сплавів. 

1 година 

138.  21.  Наплавлення твердими сплавами 
Суть процесу та класифікація видів наплавлення. 

1 година 

139.  22.  Матеріали для наплавлення. Технологія дугового наплавлення. 1 година 

140.  23.  Вкриті електроди. 1 година 

141.  24.  Порошковий дріт і стрічка. 1 година 

142.  25.  Флюси. 1 година 

143.  26.  Литі прутки для наплавлення. 1 година 

144.  27.  Зернисті (порошкоподібні) сплави. 1 година 

145.  28.  Технологія наплавлення. 1 година 

 ЕГЗ –

3.1.2 

Виконувати кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне 

різання вуглецевих та легованих сталей у всіх положеннях, крім 

стельового, ручне кисневе різання газорізальними апаратами на 

задані розміри простих і середньої складності деталей з 

вуглецевих та легованих сталей кольорових металів і сплавів. 8 годин 

146.  1.  Малогабаритна машинка МРТ – 01 для різання труб. 1 година 

147.  2.  Універсальна установка LRS-150A. 1 година 

148.  3.  Переносна газорізальна машина SG-30 для різання труб. 1 година 

149.  4.  Портальні установки з ЧПУ і переносні машинки для плазмового і 

газового різання. 

1 година 

150.  5.  Портальні установки для газового та плазмового різання. 1 година 

151.  6.  Установки для газового та плазмового різання з координатним 

приводом. 

1 година 

152.  7.  Переносні установки для газового та плазмового різання. 1 година 

153.  8.  Машини для точкового зварювання з прямолінійним ходом 

верхнього електрода. 

1 година 

 ЕГЗ –

3.1.3 

Виконувати ручне дугове повітряне стругання простих та 

середньої складності деталей з різних сталей, чавуна, кольорових 

металів і сплавів в різних положеннях. 4 годин 

154.  1.  Особливості зварювання деяких типів конструкційних виробів. 
Зварювання решітчастих і балочних конструкцій. 1 година 



155.  2.  Зварювання резервуарів із листового прокату, які не працюють під 

тиском. 1 година 

156.  3.  Зварювання посудин високого тиску. 1 година 

157.  4.  Зварювання трубних конструкцій. 1 година 

  Загальна кількість годин на 3 розряд  40 годин 

  Кваліфікація: 4 розряд електрогазозварника  

 ЕГЗ –

4.1.1 

Виконувати ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і 

напівавтоматичне зварювання і наплавлення середньої 

складності деталей, вузлів і конструкцій з конструкційних 

сталей, кольорових металів і сплавів, у всіх положеннях шва, 

крім стельового, автоматичне і механізоване зварювання 

деталей, вузлів, апаратів, конструкцій, трубопроводів з різних 

сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів 7 годин 

158.  1.  Призначення трубопроводів. 1 година 

159.  2.  Зварювання тонкостінних трубопроводів малого діаметра. 1 година 

160.  3.  Зварювання труб теплових мереж. 1 година 

161.  4.  Технологія зварювання труб тепломереж. 1 година 

162.  5.  Таврування зварювальних стиків. 1 година 

163.  6.  Попереднє підігрівання й термообробка. 1 година 

164.  7.  Зварювання арматури залізобетонних конструкцій, ферм, балок, 

колон і листових конструкцій. 

1 година 

 ЕГЗ –

4.1.2 

Виконувати ручне кисневе, у тому числі з використанням 

рідкого пального, плазмове і газове прямолінійне і фігурне 

різання деталей з різних сталей, кольорових металів і сплавів за 

розмітками у всіх просторових положеннях різа, різання на 

переносних, стаціонарних і плазмо різальних машинах. Різання 

кисневого флюсу деталей з легованих 

сталей і чавуну. 8 годин 

165.  1.  Дугове різання. 1 година 

166.  2.  Різання неплавким електродом. 1 година 

167.  3.  Повітряно-дугове різання. 1 година 

168.  4.  Галузі застосування нержавіючих сталей. 1 година 

169.  5.  Різання нержавіючих сталей. 1 година 

170.  6.  Особливості різання неповоротних стиків труб. 1 година 

171.  7.  Режими й особливості механізованого різання сталей великих 

товщин (більше 100 мм). 

1 година 

172.  8.  Особливості пакетного киснево-флюсового різання 1 година 

 ЕГЗ –

4.1.3 

Сучасні технологічні процеси та обладнання. Виконувати ручне 

електродугове повітряне стругання складних і 

відповідальних деталей з різних сталей, чавуну, кольорових 

металів і сплавів в різних положеннях. 7 годин 

173.  1.  Плазмове зварювання. 1 година 

174.  2.  Електронно-променеве зварювання. 1 година 

175.  3.  Обладнання для орбітального зварювання. 1 година 

176.  4.  Зварювальні головки для орбітального зварювання. 1 година 

  Загальна кількість годин на 4 розряд  

  Всього годин:  176 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Навчальна програма з професії 

«Електрозварник ручного зварювання» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з ПРОФЕСІЙНО – ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

для первинної професійної підготовки кваліфікованих робітників 

на базі загальної середньої освіти за професією 

Код: 7212 Електрозварник ручного зварювання 

кваліфікація: електрозварник ручного зварювання 2 розряду. 

 

Код 

Професійні 

профільні 

компетентності 

Зміст компетентностей 

 

ЕРЗ – 2.1.1 
Підготовляти робоче 

місце до виконання 

ручного дугового 

зварювання, 

наплавлення та 

повітряно-дугового 

різання  

Уміти:  

організувати робочі місця в складально-зварювальних цехах 

і на дільницях, обладнати їх раціонально влаштованим 

столом і пристроями для утримання і переміщення 

оброблюваного виробу; 

захищати працівників, які працюють поруч або нижче 

ярусом, від випромінювань, іскор і бризок розплавленого 

металу, випадкового падіння недогарків електродів, 

застосовуючи захисні огорожі; 

усувати виявлені несправності закріпленого устаткування, 

пристроїв, інструменту, захисних засобів (за необхідності); 

приєднувати зварювальні кабелі до виробу і зварювальної 

установки; 

встановлювати і закріплювати зварювану деталь; 

очищати поверхню зварюваних деталей (виробів) від масла, 

пилу та інших забруднень; 

підбирати режими ручного електродугового зварювання; 

підбирати електрод для повітряно-дугового різання; 

приєднувати різак для повітряно-дугового різання до 

джерела живлення дуги і до магістралі стиснутого повітря 
 

ЕРЗ – 2.1.2 
Нагрівати вироби і 

деталі перед 

зварюванням і 

наплавленням 

Уміти: 

нагрівати вироби та деталі перед зварюванням і наплавленням 

газоповітряним пальником; 

користуватися засобами вимірювальної техніки 
 

ЕРЗ – 2.2.1 
Брати участь у 

прийманні й 

здаванні зміни. 

Забезпечити 

збереження, 

правильну 

експлуатацію 

електро-

зварювального 

устаткування та 

раціональне 

використання 

Уміти: 

готувати зварювальне обладнання, інструменти та прострої 

до виконання роботи; 

перевіряти: 

- дію пускової, захисної, електричної, газової апаратури; 

- закриття обертових частин машин; 

- обмеження руху кранів та всіх видів транспорту; 

- зняття напруги з проводів та тролеїв поблизу місця роботи; 

- відключення газопроводів; 

- зняття тиску в паропроводах, газопроводах, водоводах 

тощо; 

- ефективність вентиляції в місці виконання робіт; 



зварювальних 

матеріалів 

- виконання заходів безпеки; 

- заповнювати журнал приймання й здавання змін; 

застосовувати способи захисту зварювального кабелю від 

механічних, термічних та інших пошкоджень; 

дотримуватися правил експлуатації джерел живлення 

постійного і змінного струму; 

дотримуватися правил експлуатації баластних реостатів; 

дотримуватися правил зберігання електродів на робочому 

місці і в складських приміщеннях; 

підготовляти електроди до зварювання; 

дотримуватись правил використання електродів в процесі 

зварювання 
 

ЕРЗ – 2.2.2 
Виконувати ручне 

дугове зварювання 

деталей, вузлів та 

конструкцій з різних 

металів та сплавів 

 

Уміти: 

виконувати прихвачування деталей, виробів та конструкцій 

у всіх просторових положеннях зварного шва; 

виконувати ручне дугове і плазмове зварювання простих 

деталей в нижньому і вертикальному положенні зварного 

шва; 

забезпечувати захист зворотного боку зварного шва в 

процесі зварювання в захисному газі 
 

ЕРЗ – 2.2.3 
Виконувати 

наплавлення 

деталей, вузлів та 

конструкцій з різних 

металів та сплавів 

 

Уміти: 

наплавляти прості невідповідальні деталі; 

очищати зварний шов від шлаку та бризок металу 

 

ЕРЗ – 2.2.4 
Обробляти зварний 

шов у процесі та 

після зварювання. 

Перевіряти якість 

виконання ручного 

дугового 

зварювання, 

наплавлення. 

Усувати дефекти, 

що виникли при 

виконанні ручного 

дугового 

зварювання, 

наплавлення 

Уміти: 

проводити обробку зварного шва в процесі та після 

зварювання (очищати від шлаку та бризок, видаляти напливи 

та нерівності); 

проковувати зварні шви; 

перевіряти якість підготовки поверхні основного металу; 

перевіряти якість зварювальних електродів та електродів для 

повітряно-дугового різання; 

перевіряти якість виконання технології зварювання, 

наплавлення та повітряно-дугового різання; 

проводити огляд зварних швів, наплавленого металу та 

поверхні різу на наявність дефектів; 

видаляти дефекти ручною шліфувальною машинкою (за 

наявності відповідного навчання); 

видаляти дефекти електро-дуговими способами; 

заварювати видалені дефекти; 

зачищати заварені дефекти від шлаку та бризок металу; 

зачищати заварені дефекти ручною шліфувальною 

машинкою (за наявності відповідного навчання) 
 

ЕРЗ – 2.2.5 
Проводити роботи з 

обслуговування 

робочого місця після 

виконання ручного 

дугового 

Уміти: 

відключати зварювальну апаратуру від джерела енергії; 

змотувати зварювальний кабель, ґумовий рукав в бухту та 

складати в спеціально відведене для зберігання місце; 

приводити в порядок робоче місце, прибирати недогарки 



зварювання, 

наплавлення 

електродів, інструмент та захисні пристрої в спеціально 

відведене місце 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

з ПРОФЕСІЙНО – ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

для первинної професійної підготовки кваліфікованих робітників 

на базі загальної середньої освіти за професією 

Код: 7212 Електрозварник ручного зварювання 

кваліфікація: електрозварник ручного зварювання 2 розряду. 

 

 

Код 

навчаль

ного 

модуля 

Код 

професійної 

профільної 

компетентн

ості 

Найменування компетентності та навчального модуля 

 

 

Кількіс

ть 

годин 

 

 
ЕРЗ – 2.1 ЕРЗ –2.1.1 Підготовляти робоче місце до виконання ручного дугового 

зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання. 

30 

ЕГЗ –2.1.2 Нагрівати вироби і деталі перед зварюванням і 

наплавленням. 

 
ЕРЗ – 2.2 

ЕГЗ –2.2.1 Брати участь у прийманні й здаванні зміни. Забезпечити 

збереження, правильну експлуатацію електро-зварювального 

устаткування та раціональне використання зварювальних 

матеріалів. 18 

ЕГЗ –2.2.2 Виконувати ручне дугове зварювання деталей, вузлів та 

конструкцій з різних металів та сплавів. 

144 

ЕРЗ – 2.2.3 Виконувати наплавлення деталей, вузлів та конструкцій з 

різних металів та сплавів. 
ЕРЗ – 2.2.4 Обробляти зварний шов у процесі та після зварювання. 

Перевіряти якість виконання ручного дугового зварювання, 

наплавлення. Усувати дефекти, що виникли при виконанні 

ручного дугового зварювання, наплавлення. 18 
ЕРЗ – 2.2.5 Проводити роботи з обслуговування робочого місця після 

виконання ручного дугового зварювання, наплавлення. 6 

Загальна кількість годин на виробниче навчання годин на 2 розряд  216 

ІІ. Виробнича практика  
ЕРЗ –1 Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці та пожежної 

безпеки на підприємстві. 7 
ЕРЗ –2 Самостійне виконання робіт електрозварник ручного зварювання 2-го 

розряду (під наглядом інструктора). 189 

 Кваліфікаційна пробна робота 7 

Загальна кількість годин на виробничу практику годин на 2  розряд  203 

Всього годин:  419 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

З ПРОФЕСІЙНО – ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

для первинної професійної підготовки кваліфікованих робітників 

на базі загальної середньої освіти за професією 

Код: 7212 Електрозварник ручного зварювання 

кваліфікація: електрозварник ручного зварювання 2 розряду. 

 

№ з/п 

уроку 
 

 

Код та 

кількіс

ть 

годин 

 

Професійні профільні компетентності,  

зміст компетентностей 
 

Кількість 

годин 
 

ЕРЗ –2.1.1 - 

2.1.2 

Підготовляти робоче місце до виконання ручного дугового 

зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання. 

Нагрівати вироби і деталі перед зварюванням і наплавленням. 30 годин 

1.  1 Вступне заняття. Ознайомлення з кваліфікаційною 

характеристикою на 2 розряд з професії Інструктаж з безпеки праці 

та пожежної безпеки в навчальній майстерні.   6 годин 

2.  2 Екскурсія на підприємство. 6 годин 

3.  3 Правка, гнуття та очищення пластин. 6 годин 

4.  4 Розмічання за допомогою лінійки, кутника, циркуля чи за 

шаблоном.  6 годин 

5.  5 Рубання пластин, різання ножівкою. Обпилювання ребер і площин.  6 годин 

ЕГЗ –2.2.1 Брати участь у прийманні й здаванні зміни. Забезпечити 

збереження, правильну експлуатацію електро-зварювального 

устаткування та раціональне використання зварювальних 

матеріалів. 18 годин 

6.  1. Зварювальні апарати для ручного дугового зварювання. 

Підключення, налаштування, зварювання. 6 годин 

7.  2. Зварювальні апарати для аргодугового зварювання. Підключення, 

налаштування, зварювання. 6 годин 

8.  3. Зварювальні апарати для напівавтоматичного зварювання. 

Підключення, налаштування, зварювання. 6 годин 

ЕГЗ –2.2.2 - 2.2.3 Виконувати ручне дугове зварювання деталей, вузлів та 

конструкцій з різних металів та сплавів, Виконувати 

наплавлення деталей, вузлів та конструкцій з різних металів та 

сплавів. 
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години 

9.  1.  Ручне дугове наплавлення валиків на пластини у нижньому 

положенні. 6 годин 

10.  2.  Ручне дугове наплавлення валиків на пластини у вертикальному 

положенні. 6 годин 

11.  3.  Ручне дугове зварювання пластини у нижньому положенні. 

Стикове з’єднання. 6 годин 

12.  4.  Ручне дугове зварювання пластини у вертикальному положенні. 6 годин 



Стикове з’єднання. 

13.  5.  Ручне дугове зварювання пластин у нижньому положенні. Таврове 

з’єднання. 6 годин 

14.  6.  Ручне дугове зварювання пластин у вертикальному положенні. 

Таврове з’єднання.   6 годин 

15.  7.  Ручне дугове зварювання пластин у нижньому положенні. Кутове 

з’єднання.   6 годин 

16.  8.  Ручне дугове зварювання пластин у вертикальному положенні. 

Кутове з’єднання.   6 годин 

17.  9.  Ручне дугове зварювання пластин у нижньому положенні. Внапуск 

з’єднання. 6 годин 

18.  10.  Ручне дугове зварювання пластин у вертикальному положенні. 

Внапуск з’єднання.   6 годин 

19.  11.  Аргонодугове наплавлення пластин з низьковуглецевої сталі у 

нижньому положенні шва. 6 годин 

20.  12.  Аргонодугове зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у 

нижньому та вертикальному положенні шва. Стикове з’єднання. 6 годин 

21.  13.  Аргонодугове зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у 

нижньому та вертикальному положенні шва. Стикове з’єднання. 6 годин 

22.  14.  Аргонодугове зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у 

нижньому та вертикальному положенні шва. Таврове з’єднання .  6 годин 

23.  15.  Аргонодугове зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у 

нижньому та вертикальному положенні шва. Таврове з’єднання.   6 годин 

24.  16.  Аргонодугове зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у 

нижньому та вертикальному положенні шва. Кутове з’єднання.  6 годин 

25.  17.  Аргонодугове зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у 

нижньому та вертикальному положенні шва. Кутове з’єднання.   6 годин 

26.  18.  Напівавтоматичне наплавлення пластин з низьковуглецевої сталі у 

нижньому положенні шва. 6 годин 

27.  19.  Напівавтоматичне зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у 

нижньому та вертикальному положенні шва. Стикове з’єднання. 6 годин 

28.  20.  Напівавтоматичне зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у 

нижньому та вертикальному положенні шва. Стикове з’єднання. 6 годин 

29.  21.  Напівавтоматичне зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у 

нижньому та вертикальному положенні шва. Таврове з’єднання  . 6 годин 

30.  22.  Напівавтоматичне зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у 

нижньому та вертикальному положенні шва. Таврове з’єднання  . 6 годин 

31.  23.  Напівавтоматичне е зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у 

нижньому та вертикальному положенні шва. Кутове з’єднання.   6 годин 

32.  24.  Напівавтоматичне зварювання пластин з низьковуглецевої сталі у 

нижньому та вертикальному положенні шва. Кутове з’єднання.   6 годин 

 

 
ЕРЗ – 2.2.4 

Обробляти зварний шов у процесі та після зварювання. 

Перевіряти якість виконання ручного дугового зварювання, 

наплавлення. Усувати дефекти, що виникли при виконанні 

ручного дугового зварювання, наплавлення. 18 годин 

33.  1.  Дугове різання металів у нижньому та вертикальному положеннях 

простих деталей з вуглецевих сталей за розміткою вручну. 6 годин 

34.  2.  Плазмове різання металів у нижньому та вертикальному 

положеннях простих деталей з вуглецевих сталей за розміткою 6 годин 



вручну. 

35.  3.  Проведення візуально – оптичного контролю якості та видалення 

дефектних ділянок з наступною зачисткою від шлаку та бризок 

металу. 6 годин 
ЕРЗ – 2.2.5 Проводити роботи з обслуговування робочого місця після 

виконання ручного дугового зварювання, наплавлення 6 годин 

36.  1. Перевірочні роботи «Ручне дугове зварювання пластин у 

нижньому та вертикальному положенні. Пластина,300 х 125 мм, t > 

3 мм». 6 годин 

Загальна кількість годин на виробниче навчання годин на 2 розряд  216 

Загальна кількість годин на виробничу практику годин на 2 розряд  203 

Загальна кількість годин на 2 розряд 419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

 Курахівського професійного ліцею  

 

 

1. Професія:         7212  Електрозварник ручного зварювання 

2. Кваліфікація: електрозварник ручного зварювання 2-розряду                      

(II рівень НРК) 

 

3. Кваліфікаційна характеристика 

2-й розряд  

Завдання та обов’язки. Прихвачує деталі, вироби і конструкції у всіх 

просторових положеннях зварного шва. Виконує ручне дугове і плазмове 

зварювання простих деталей в нижньому і вертикальному положенні 

зварного шва, наплавляє прості невідповідальні деталі. Готує вироби і 

вузли під зварювання і зачищає шви після зварювання. Забезпечує захист 

зворотного боку зварного шва в процесі зварювання в захисному газі. 

Нагріває вироби і деталі перед зварюванням. Читає прості креслення. 

 Повинен знати: основні відомості про будову і принцип дії 

електрозварювальних машин і апаратів для дугового зварювання змінного 
і постійного струму, які застосовує в роботі; способи і основні прийоми 

прихвачування; форми оброблення шва під зварювання; будову балонів, їх 
колір і правила поводження з ними; основи знань про зварювання в 

захисному газі і правила  забезпечення захисту під час зварювання; 
правила обслуговування електрозварювальних апаратів; види зварних 

з’єднань і швів; підготовку кромок виробів для зварювання; типи обробок 
та позначення зварних швів на кресленнях; основні властивості 

електродів, які застосовує, та металу і сплавів, що зварює; призначення і 
умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; причини 

виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання; будову 
пальників для зварювання електродом, який не плавиться, в захисному 

газі. 
 Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та 

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

 

Зварювання електродугове 
1. Бобишки, втулки, стакани - прихвачування. 



2. Деталі кріплення устаткування, ізоляції, кінці технологічні, гребінки, 

планки часові, бобишки - приварювання до конструкції з вуглецевих та 

низьколегованих сталей. 

3. Конструкції з титанових сплавів - захист зворотного боку зварного 

шва. 

4. Конструкції, які не підлягають випробуванню - приварювання набору 

на стенді та в нижньому положенні. 

5. Набір до легких перегородок та вигородок в нижньому положенні - 

приварювання на дільниці попереднього складання. 

6. Плити, стояки, косинці, кутики, каркаси, фланці прості з металу 

товщиною понад 3 мм - прихвачування. 

7. Площини і трапи - наплавлення валиків (рифлення). 

8. Стелажі, ящики, щитки, рамки з косинців і штабів - прихвачування. 

9. Таврові вузли для чищення фундаментів під допоміжні механізми - 

зварювання. 

 

Зварювання в захисних газах 

1. Вироби МНЧ (модулятор надвисокої частоти), які працюють під 

тиском, - захист шва в процесі зварювання. 

2. Зварні з’єднання відповідальних конструкцій - захист зварного шва в 

процесі зварювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

З ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

Предмет  «Технологія зварювальних робіт» 

для первинної професійної підготовки кваліфікованих робітників  

на базі загальної середньої освіти за професією  

Код: 7212 Електрозварник ручного зварювання   

кваліфікація: електрозварник ручного зварювання 2 розряду. 

 

Код 

Професійні 

профільні 

компетентності 

Зміст компетентностей 

 

ЕРЗ – 

2.1.1 

 

Підготовляти робоче 

місце до виконання 

ручного дугового 

зварювання, 

наплавлення та 

повітряно-дугового 

різання  

Знати: 

Призначення, будову та принцип роботи зварювального 

устаткування, пристроїв, інструменту, захисних засобів; 

інструкції з технічного обслуговування і експлуатації 

зварювального устаткування, пристроїв, інструменту, 

захисних засобів; 

види і строки проведення випробувань зварювального 

обладнання; 

«Загальні вимоги з забезпечення роботодавцями охорони 

праці робітників»; 

«Правила охорони праці під час зварювання металів» розділ 4 

«Вимоги до робочих місць»; 

«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями» розділ «Вимоги охорони праці під час 

виконання зварювальних та вогневих робіт»; 

ГОСТ 12.2.061-81 «ССБП. Устаткування виробниче. Загальні 

вимоги безпеки до робочих місць»; 

ГОСТ 12.2.062-81 «ССБП. Устаткування виробниче. Огорожі 

захисні» 
 

ЕРЗ – 

2.1.2 

 

Нагрівати вироби і 

деталі перед 

зварюванням і 

наплавленням 

 

Знати: 

будову та правила користування газоповітряним пальником; 

температуру нагрівання виробів з різних матеріалів перед 

зварюванням; 

тривалість нагрівання виробів з різних матеріалів перед 

зварюванням; 

засоби вимірювальної техніки 

 
 

ЕРЗ – 

2.2.1 

 

Брати участь у 

прийманні й 

Знати: 

порядок приймання й здавання зміни; 

призначення, будову і принцип дії зварювального обладнання, 



здаванні зміни. 

Забезпечити 

збереження, 

правильну 

експлуатацію 

електро-

зварювального 

устаткування та 

раціональне 

використання 

зварювальних 

матеріалів 

інструменту та пристосувань, необхідних для виконання 

завдання; 

порядок підготовки зварювального обладнання, інструментів 

та пристроїв до виконання роботи; 

зварювальні матеріали, що застосовуються в технологічному 

процесі; 

порядок заповнення журналу приймання й здавання змін; 

правила експлуатації електрозварювального устаткування; 

правила експлуатації зварювальних матеріалів; 

«Правила охорони праці в металургійній промисловості» 

розділ VI «Загальні вимоги щодо створення безпечних умов 

праці» 

 
 

ЕРЗ – 

2.2.2 

Виконувати ручне 

дугове зварювання 

деталей, вузлів та 

конструкцій з різних 

металів та сплавів 

Знати: 

технологію і особливості зварювання простих деталей, вузлів, 

конструкцій, виготовлених з різних металів і сплавів; 

основні відомості про будову та принцип дії 

електрозварювальних машин і апаратів для дугового 

зварювання змінного і постійного струму; 

правила обслуговування електрозварювальних апаратів;  

способи і основні прийоми прихвачування; 

види зварних з’єднань і швів;  

порядок підготовки кромок виробів для зварювання;  

вимоги безпеки під час виконання зварювальних та вогневих 

робіт; 

будову балонів, їх колір і правила поводження з ними; 

основи знань про зварювання в захисному газі та правила 

забезпечення захисту під час зварювання; 

будову пальників для зварювання неплавким електродом в 

захисному газі 

 
 

ЕРЗ – 

2.2.3 

 

Виконувати 

наплавлення 

деталей, вузлів та 

конструкцій з різних 

металів та сплавів 

Знати: 

типи обробок та позначення зварних швів на кресленнях; 

основні властивості електродів, які застосовує, та металу і 

сплавів, що зварює; 

технологію і особливості наплавлення простих деталей, 

вузлів, конструкцій з різних металів і сплавів; 

вимоги безпеки під час виконання наплавлення 

 
 

ЕРЗ – 

2.2.4 

 

Обробляти зварний 

шов у процесі та 

після зварювання. 

Перевіряти якість 

виконання ручного 

дугового 

зварювання, 

наплавлення. 

Усувати дефекти, 

що виникли при 

Знати: 

порядок використання інструменту для обробки і зачистки 

зварних швів; 

вимоги безпеки при обробці зварних швів; 

критерії якості основного та зварювальних матеріалів; 

технологію зварювання, наплавлення і повітряно-дугового 

різання; 

критерії якості зварних швів, наплавленого металу та 

поверхні різу; 

зовнішні дефекти, що підлягають виправленню ручною 

шліфувальною машинкою та електро-дуговими способами; 



виконанні ручного 

дугового 

зварювання, 

наплавлення 

дефекти, що підлягають виправленню заваркою 

 

ЕРЗ – 

2.2.5 

 

Проводити роботи з 

обслуговування 

робочого місця після 

виконання ручного 

дугового 

зварювання, 

наплавлення 

Знати: 

правила зберігання та підготовки електродів до зварювання; 

правила зберігання, експлуатації та транспортування балонів з 

газами; 

правила обслуговування електрозварювального устаткування; 

місця розташування інструментів і захисних пристроїв; 

вимоги безпеки під час обслуговування робочого місця після 

виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та 

повітряно-дугового різання; 

порядок відключення зварювальної апаратури від джерела 

енергії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

З ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

предмет «Технологія зварювальних робіт» 

для первинної професійної підготовки кваліфікованих робітників  

на базі загальної середньої освіти за професією  

Код: 7212 Електрозварник ручного зварювання   

кваліфікація: електрозварник ручного зварювання 2 розряду. 

 

 

Код 

навчаль

ного 

модуля 

Код 

професі

йної 

профіл

ьної  

компете

нтності 

Найменування компетентності та навчального модуля 

 

 

Кількість 

годин 

 

 

ЕРЗ – 

2.1 

ЕРЗ –

2.1.1 

Підготовляти робоче місце до виконання ручного дугового 

зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання. 10 

ЕГЗ –

2.1.2 

Нагрівати вироби і деталі перед зварюванням і 

наплавленням. 7 

 

ЕРЗ – 

2.2 

ЕГЗ –

2.2.1 

Брати участь у прийманні й здаванні зміни. Забезпечити 

збереження, правильну експлуатацію електро-зварювального 

устаткування та раціональне використання зварювальних 

матеріалів. 22 

ЕГЗ –

2.2.2 

Виконувати ручне дугове зварювання деталей, вузлів та 

конструкцій з різних металів та сплавів. 44 

ЕРЗ – 

2.2.3 

Виконувати наплавлення деталей, вузлів та конструкцій з 

різних металів та сплавів. 30 

ЕРЗ – 

2.2.4 

Обробляти зварний шов у процесі та після зварювання. 

Перевіряти якість виконання ручного дугового зварювання, 

наплавлення. Усувати дефекти, що виникли при виконанні 

ручного дугового зварювання, наплавлення. 23 

ЕРЗ – 

2.2.5 

Проводити роботи з обслуговування робочого місця після 

виконання ручного дугового зварювання, наплавлення.  

Загальна кількість годин на 2 розряд  157 

Всього годин:  157 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

З ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

Предмет «Технологія зварювальних робіт» 

для первинної професійної підготовки кваліфікованих робітників  

на базі загальної середньої освіти за професією  

Код: 7212 Електрозварник ручного зварювання   

кваліфікація: електрозварник ручного зварювання 2 розряду. 

 

№ з/п 

уроку 

Код 

та 

кільк

ість 

годин 

 

Професійні профільні компетентності,  

зміст компетентностей   

 

Кількість 

годин  

ЕРЗ – 2.1.1 Підготовляти робоче місце до виконання ручного дугового 

зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання. 

10 годин 

1.  1.   «Вступ». З історії зварювання. 1 година 

2.  2.  Вимоги кваліфікаційної характеристики 2 розряду. 1 година 

3.  3.   «Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви» 

Загальні відомості про зварювання. 

1 година 

4.  4.  Основні умови зварювання різнорідних металів. 1 година 

5.  5.  Стисла характеристика основних видів зварювання. 1 година 

6.  6.  Основні типи зварних з’єднань. 1 година 

7.  7.   «Підготовка металу до зварювання». Основні види виконання 

робіт під час підготовки металу до зварювання. 

1 година 

8.  8.  Основні види виконання робіт під час підготовки металу до 

зварювання. 

1 година 

9.  9.  Складання деталей під зварювання. 1 година 

10.  10.  Умовні позначення швів зварних з’єднань. 1 година 

ЕГЗ –2.1.2 Нагрівати вироби і деталі перед зварюванням і наплавленням 7 годин 

11.  1.  «Основи металургійних процесів при зварюванні». Особливості 

металургії зварювання. 

1 година 

12.  2.  Окислювання й розкислення металу при зварюванні. 1 година 

13.  3.  «Електрична дуга та її застосування у зварювальних роботах». 

Визначення та будова зварювальної дуги. 

1 година 

14.  4.  Класифікація зварювальних дуг. 1 година 

15.  5.  Умови запалювання та горіння дуги. 1 година 

16.  6.  Типи перенесення електродного металу. 1 година 

17.  7.  Значення електромагнітних сил при зварюванні плавильним 

електродом. 

1 година 

ЕРЗ – 2.2.1 Брати участь у прийманні й здаванні зміни. Забезпечити 

збереження, правильну експлуатацію електро-зварювального 

устаткування та раціональне використання зварювальних 

22 годин 



матеріалів. 

18.  1.  Устаткування зварювального поста для ручного дугового 

зварювання. 

 1 година 

19.  2.  Зварювальний пост і його види. 1 година 

20.  3.  Джерела живлення зварювальної дуги та їх технічні характеристики 1 година 

21.  4.  Обслуговування джерел живлення дуги. 1 година 

22.  5.  Приладдя та інструмент зварника. 1 година 

23.  6.  Індивідуальні захисні засоби зварника. 1 година 

24.  7.  Інструмент зварника. 1 година 

25.  8.  Основні вимоги безпеки праці при обслуговуванні зварювальних 

постів. 

1 година 

26.  9.  Основні вимоги до джерел живлення дуги. 1 година 

27.  10.  Статичні та динамічні характеристики джерел живлення. 1 година 

28.  11.  Лабораторно-практична робота 1 година 

29.  12.  Лабораторно-практична робота 1 година 

30.  13.  Будова та обслуговування зварювальних автоматів і 

напівавтоматів». Апаратура для напівавтоматичного зварювання в 

захисному газі. 

1 година 

31.  14.  Конструктивні особливості напівавтоматів. 1 година 

32.  15.  «Технологічний процес напівавтоматичного зварювання». 

Апаратура для ручного зварювання неплавким електродом. 

1 година 

33.  16.  Джерела живлення для аргоно-дугового зварювання. 1 година 

34.  17.  Осцилятори. 1 година 

35.  18.  «Деформації та напруги при зварюванні». Сили, деформації, 

напруги та зв’язок між ними. 

1 година 

36.  19.  Види деформацій при зварюванні. 1 година 

37.  20.  Основні засоби щодо зменшення деформацій та напруг при 

зварюванні. 

1 година 

38.  21.  Технологічні засоби. 1 година 

39.  22.  Виправлення деформованих зварених виробів і зняття зварювальних 

напруг. 

1 година 

ЕРЗ – 2.2.2 Виконувати ручне дугове зварювання деталей, вузлів та 

конструкцій з різних металів та сплавів. 

44 годин 

40.  1.  «Технологія ручного дугового зварювання покритими 

електродами». Характеристики сталей. 

1 година 

41.  2.  Сортамент прокату. 1 година 

42.  3.  Види електродів. 1 година 

43.  4.  Види електродів. 1 година 

44.  5.  Вплив кута нахилу електрода на процес ручного дугового 

зварювання. 

1 година 

45.  6.  Зварюваність сталей. 1 година 

46.  7.  Вплив основних елементів на зварюваність сталей. 1 година 

47.  8.  Будова зварювального з’єднання. 1 година 

48.  9.  Техніка виконання швів. 1 година 

49.  10.  Режими ручного дугового зварювання покритими електродами. 1 година 

50.  11.  Режими ручного дугового зварювання покритими електродами. 1 година 

51.  12.  Вибір режиму ручного дугового зварювання. 1 година 

52.  13.  Вибір режиму ручного дугового зварювання. 1 година 

a.  14.  Виконання валиків і швів у нижньому положенні. 1 година 



53.  15.  Виконання вертикальних, горизонтальних і стельових швів. 1 година 

54.  16.  Оптимальний кут розкриття шва. 1 година 

55.  17.  Точкові зварні з’єднання, виконані дуговим зварюванням. 1 година 

56.  18.  Основні вимоги безпеки праці при ручному дуговому зварюванні. 1 година 

57.  19.  Лабораторно-практична робота  1 година 

58.  20.  Лабораторно-практична робота  1 година 

59.  21.  Устаткування і технологія механізованого зварювання у 

захисних газах, порошковим і самозахисним дротом 

Гази. 

1 година 

 

60.  22.  Зварювальні напівавтомати. 1 година 

61.  23.  Технологія механізованого зварювання в газі. 1 година 

62.  24.  Технологія механізованого зварювання в газі. 1 година 

63.  25.  Технологія механізованого зварювання в газі. 1 година 

64.  26.  Технологія зварювання в СО2 та газових сумішах. 1 година 

65.  27.  Особливості зварювання різальних сталей. 1 година 

66.  28.  Технологія механізованого зварювання порошковим і захисним 

дротом. 1 година 

67.  29.  Технологія зварювання. 1 година 

68.  30.  Зварювання у вуглекислому газі. 1 година 

69.  31.  Основні вимоги безпеки праці при механізованому зварюванні. 1 година 

70.  32.  Лабораторно-практична робота  1 година 

71.  33.  Лабораторно-практична робота  1 година 

72.  34.  Устаткування і технологія ручного зварювання вольфрамовим 

електродом у газі. 1 година 

73.  35.  Сутність зварювання в захисних газах. 1 година 

74.  36.  Захисні гази. 1 година 

75.  37.  Аргонодугове зварювання. 1 година 

76.  38.  Устаткування для зварювання в захисних газах. 1 година 

77.  39.  Технологія зварювання вольфрамовим електродом. 1 година 

78.  40.  Технологія зварювання вольфрамовим електродом. 1 година 

79.  41.  Технологія зварювання вольфрамовим електродом. 1 година 

80.  42.  Зварювання алюмінію і його сплавів. 1 година 

81.  43.  Зварювання титану. 1 година 

82.  44.  Зварювання міді та її сплавів. 1 година 

ЕРЗ – 2.2.3 Виконувати наплавлення деталей, вузлів та конструкцій з різних 

металів та сплавів. 30 годин 

83.  1.  «Апаратура для газового зварювання і різання металів. Гази. 1 година 

84.  2.  Матеріали для зварювання. 1 година 

85.  3.  Ацетиленові генератори, водяні затвори та принцип їх дії. 1 година 

86.  4.  Балони для стиснених газів. Характеристика балонів. 1 година 

87.  5.  Вентилі. 1 година 

88.  6.  Редуктори для стиснених газів. Рукави. Призначення та класифікація 

редукторів. 1 година 

89.  7.  Зварювальні пальники та їх обслуговування. 1 година 

90.  8.  Зварювальне полум’я. Структура ацетилено-кисневого полум’я. 1 година 

91.  9.  Металургійні процеси при газовому зварюванні. 1 година 

92.  10.  Апаратура та технологія кисневого різання металів. Сутність і 

класифікація процесу термічного різання. 1 година 

93.  11.  Апаратура і технологія киснево-флюсового різання. Суть процесу 1 година 



різання. 

94.  12.  Причини вибухів кисневих балонів. 1 година 

95.  13.  Лабораторно-практична робота. 1 година 

96.  14.  Лабораторно-практична робота 1 година 

97.  15.  «Плазмово-дугове й інші види термічного різання». 

Утворення плазмової дуги. 1 година 

98.  16.  Обладнання для плазмово-дугового різання. 1 година 

99.  17.  Інші види термічного різання. 1 година 

100.  18.  Види термічного різання бетону та залізобетону. 1 година 

101.  19.  Основні вимоги безпеки праці при плазмово-дуговому різанні. 1 година 

102.  20.  Ручне дугове і газове зварювання кольорових металів і їхніх 

сплавів. Зварювання міді та її сплавів. 1 година 

103.  21.  Види зварювання міді. 1 година 

104.  22.  Зварювання латуні. 1 година 

105.  23.  Зварювання бронзи. 1 година 

106.  24.  Зварювання алюмінію та його сплавів. 1 година 

107.  25.  Зварювання титанових сплавів (ДСТУ 3261.9—95). 1 година 

108.  26.  Зварювання магнієвих сплавів. 1 година 

109.  27.  Послідовність операцій і технологія газозварювання нікелю. 1 година 

110.  28.  Основні вимоги безпеки праці при зварюванні кольорових металів та 

їхніх сплавів. 1 година 

111.  29.  Лабораторно-практична робота 1 година 

112.  30.  Лабораторно-практична робота 1 година 

ЕРЗ – 2.2.4 Обробляти зварний шов у процесі та після зварювання. 

Перевіряти якість виконання ручного дугового зварювання, 

наплавлення. Усувати дефекти, що виникли при виконанні 

ручного дугового зварювання, наплавлення. 23 годин 

113.  1.  Контроль зовнішнім оглядом і вимірюваннями.  

Види контролю. 1 година 

114.  2.  Технологія контролю зовнішнім оглядом і вимірюваннями. 1 година 

115.  3.  Термоіндикаторні олівці. 1 година 

116.  4.  Оформлення контролю зовнішнім оглядом та вимірами. 1 година 

117.  5.  «Дефекти зварних з'єднань і їх усунення». Поняття про дефект. 

Класифікація дефектів і видів контролю якості продукції. 

1 година 

118.  6.  Причини виникнення дефектів. 1 година 

119.  7.  Вплив дефектів на зниження міцності зварного з’єднання. 1 година 

120.  8.  Способи виправлення дефектів зварних з’єднань. 1 година 

121.  9.  Лабораторно-практична робота 1 година 

122.  10.  Лабораторно-практична робота 1 година 

123.  11.  Види контролю якості зварних з'єднань і виробів. 1 година 

124.  12.  Загальні відомості про ультразвукову дефектоскопію. 1 година 

125.  13.  Луна-імпульсний і тіньовий контроль. 1 година 

126.  14.  Апаратура для ультразвукового контролю зварних швів. 1 година 

127.  15.  Радіаційні види контролю. 1 година 

128.  16.  Магнітні види контролю. 1 година 

129.  17.  Контроль непроникності швів. 1 година 

130.  18.  Облік і аналіз дефектів. 1 година 

131.  19.  Облік і аналіз дефектів. 1 година 

132.  20.  Технічна документація контролю. 1 година 



133.  21.  Технічна документація контролю. 1 година 

134.  22.  Лабораторно-практична робота 1 година 

135.  23.  Лабораторно-практична робота 1 година 

ЕРЗ – 2.2.5 Проводити роботи з обслуговування робочого місця після 

виконання ручного дугового зварювання, наплавлення. 20 годин 

136.  1.  Механізація і автоматизація зварювального виробництва. 

Загальні відомості про механізацію та автоматизацію зварювальних 

процесів. 1 година 

137.  2.  Механізація складальних робіт. 1 година 

138.  3.  Потокові лінії. 1 година 

139.  4.  Промислові роботи в зварювальному виробництві. 1 година 

140.  5.  Мікропроцесорні системи у зварювальному виробництві. 1 година 

141.  6.  Наплавлення твердими сплавами. 

Суть процесу та класифікація видів наплавлення. 1 година 

142.  7.  Матеріали для наплавлення. Технологія дугового наплавлення. 1 година 

143.  8.  Вкриті електроди. 1 година 

144.  9.  Порошковий дріт і стрічка. 1 година 

145.  10.  Флюси. 1 година 

146.       11. Литі прутки для наплавлення. 1 година 

147.       12. Зернисті (порошкоподібні) сплави. 1 година 

148.  11.  Технологія наплавлення. 1 година 

149.  12.  Лабораторно-практична робота 1 година 

150.  13.  Лабораторно-практична робота 1 година 

151.  14.  Особливості зварювання деяких типів конструкційних виробів 

Зварювання решітчастих і балочних конструкцій. 

1 година 

152.  15.  Зварювання резервуарів із листового прокату, які не працюють під 

тиском. 

1 година 

153.  16.  Зварювання посудин високого тиску. 1 година 

154.  17.  Зварювання трубних конструкцій. 1 година 

155.  18.  Зварювання трубних конструкцій. 1 година 

156.  19.  Зварювання трубних конструкцій. 1 година 

157.  20.  Зварювання трубних конструкцій. 1 година 

Всього годин: 157 

 

 

 

 

 

 

 


