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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Освітня програма складена на основі стандарту професійної (професійно-

технічної) освіти з професії 7212 «Електрозварник ручного зварювання», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 лютого 2016 р.  

№ 124 на модульно-предметному підході  та базується на відповідних нормативно-

правових актах: законах України «Про освіту», «Про професійну (професійно-

технічну) освіту», Постанові Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 № 956 

«Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту», Наказі 

Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 «Про затвердження 

Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-

технічних навчальних закладах», Листі департаменту професійної освіти МОН 

України від 26.04.2018 № 3-440 «Про методичний супровід упровадження 

стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного 

підходу».  

Дана освітня програма розроблена для професійно-технічного навчання  на 

першому ступені навчання кваліфікованих робітників у закладі освіти. 

Дана програма розроблена з метою дотримання єдиних вимог при плануванні 

освітньої діяльності з урахуванням вимог стандартів професійної (професійно-

технічної) освіти на основі компетентнісного підходу. Цілі і завдання робочої 

освітньої програми – розвиток в учнів особистісних якостей, а також формування 

загальних і професійних компетентностей у відповідності з вимогами Міністерства 

освіти і науки України з даної професії. 

Робоча освітня програма розрахована на навчання слухачів, які отримали 

базову (повну) загальну середню освіту, мали при вступі до закладу освіти вік, 

установлений відповідно до законодавства, і не мали медичних протипоказань для 

виробничого навчання і роботи з цієї професії, а також з урахуванням вимог 

Переліку важких робіт і робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на 

яких забороняється використання праці жінок, затверджених Міністерством 

охорони здоров’я України № 256  від 29.12.1993. 

Робоча освітня програма з підготовки кваліфікованих робітників містить 

співвідношення між загально-професійною, професійно-теоретичною та 

професійно-практичною підготовками, в процесі яких забезпечується формування 

професійних (професійних базових, професійних профільних і загальних) 

компетентностей. 

Програма включає професійно-базовий блок, а також передбачає послідовне 

вивчення навчальних предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовок.  

Навчальні дисципліни з професійно-теоретичної підготовки вивчаються за 

робочими освітніми програмами, розробленими на основі компетентностей, у яких 

відображаються зміни, притаманні відповідній галузі виробництва, підприємству-

замовнику кадрів. 

Освітня програма розрахована на 799 год. для професії «Електрозварник 

ручного зварювання» (у тому числі 16 год. консультації).  

Для вивчення навчальних дисциплін професійно-теоретичної підготовки 

відводиться 208 годин. Для професійно-практичної підготовки відводиться           



 

 

488 годин.  

Навантаження учнів під час професійно-практичної підготовки: виробниче 

навчання  6 годин, виробнича практика  7 годин. 

До самостійного виконання робіт слухачі допускаються лише після навчання і 

перевірки знань з охорони праці. 

З метою визначення досягнутих рівнів професійної кваліфікації учнів з 

професії «Електрозварник ручного зварювання» проводиться поетапна 

кваліфікаційна атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна кваліфікація. 

Державна кваліфікаційна атестація здійснюється за рахунок навчального часу, 

відведеного на професійно-практичну підготовку, і складає 7 годин. 

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються закладом 

освіти і базуються на компетентнісному підході відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційної характеристики. 

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» 

відповідного розряду можливе за умови набуття учнем усіх компетентностей.  

Випускнику закладу професійної (професійно-технічної) освіти, який успішно 

пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень 

«кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду і видається 

диплом державного зразка.  

         Робочим навчальним планом передбачено проведення спільної виробничої 

практики за двома модулями: ЕРЗ – 2.1; ЕРЗ – 2.2.  

     Вивчення компетенцій БК.6 «Дотримання та виконання вимог охорони праці, 

промислової і пожежної безпеки, виробничої санітарії» вивчається в межах 

предмету «Охорона праці» в кількості 30 годин. Предмет «Охорона праці» 

відповідно до стандарту П(ПТ)О розглядається серед предметів професійно-базової 

підготовки. 

 

Умовні позначення, що використовуються: 

СП(ПТ)О – стандарт професійної (професійно-технічної) освіти; 

БК – професійна базова компетентність; 

ЕРЗ – електрозварник ручного зварювання; 

Т – тема; 

ЛР – лабораторна робота; 

ПР – практична робота; 

ЛПР – лабораторно-практична робота; 

ПКА – поетапна кваліфікаційна атестація; 

ДКА – державна кваліфікаційна атестація. 

 
 

Укладачі:  

Семенюта С.І. – викладач спеціальних предметів 

Крамаренко Ю.М. – викладач загальнопрофесійних предметів 

Бевза Ю.В. – викладач загальнопрофесійних предметів 

Демчук І.М. – викладач загальнопрофесійних предметів 

Ільченко О.М. – майстер виробничого навчання 

Липовенко О.А. – методист 
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№ 
з/п 

Напрями підготовки 

 (навчальні предмети) 

Кількість годин 

Всього 

годин 

Базовий 

блок 

Модуль 

  ЕРЗ – 2.1 

Модуль 

  ЕРЗ – 2.2 

1 Загальнопрофесійна підготовка 80 80   

1.1 Основи трудового законодавства (БК.1) 4 4   

1.2 Основи галузевої економіки та підприємництва (БК.2) 4 4   

1.3 Основи енергоменеджменту (БК.2) 4 4   

1.4 Основи матеріалознавства  (БК.3) 8 8   

1.5 Технічне креслення (БК.4) 8 8   

1.6 Електротехніка (БК.5) 8 8   

1.7 Охорона праці  (БК.6) 30 30   

1.8 Долікарська первинна допомога (БК.7) 4 4   

1.9 Інформаційні технології  (БК.8) 6 6   

1.10 Читання креслень (БК.9) 4 4   

2 Професійно-теоретична підготовка     

2.1 Спецтехнології 208  60 148 

3 Професійно-практична підготовка 488 168 112 208 

3.1 Виробниче навчання 324 168 60 96 

3.2 Виробнича практика 164    

4 Кваліфікаційна пробна робота 12    

5 Консультації 16    

6 Державна кваліфікаційна атестація  7    

 Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 4,5)  783  248 172 356 



 

 

Базовий навчальний блок 

 
Код 

професійної 

базової 

компетент 

ності 

Найменування 

професійних базових 

компетентностей 

 

Зміст  

компетентностей 

 

Назва предмета 

Кількість 

годин 

 

всього 

з них 

ЛПР 

БК.1 Розуміння основ 

трудового 
законодавства 

 

- Знати: законодавчо-нормативні 

документи України, які регулюють 
трудові відносини в Україні; основні 

права і свободи громадян, закріплені 

в Конституції України, що 
визначають принципи правового 

регулювання трудових відносин 

 

 

Основи трудового 

законодавства 

 

4 

 

БК.2 Розуміння основ 

галузевої економіки 

та підприємництва, 
вимог 

енергоменеджменту 

Знати: загальні основи суспільного 

виробництва; поняття ринку і 

ринкових відносин, формування та 
розвиток ринку; системи 

підприємництва, підприємство у 

системі ринкових відносин; основи 

енергоменеджменту 
 Уміти: раціонально 

використовувати електроенергію, 

матеріали; знаходити та 
використовувати економічну 

інформацію 

Основи галузевої 

економіки та 

підприємництва 

 
Основи 

енергоменеджменту 

 

4 

 

 

      

     4 

 

БК.3 Розуміння та 

засвоєння основ 
матеріалознавства 

Знати: основні відомості про метали 

і сплави; властивості металів; 
зварювальні матеріали Уміти: 

класифікувати метали і сплави; 

порівнювати фізичні властивості 
різних металів, їх значення для 

зварних з’єднань; класифікувати 

електродні покриття; застосовувати 
гази при газовому зварюванні і 

різанні металів 

Основи 

матеріалознавства 

     8      3 

 

 

БК.4 Вміння читати та 

дотримуватись вимог 
технічного 
креслення 

Знати: основи технічного креслення; 

призначення, види і застосування 
креслень у виробництві; способи 

графічного зображення деталей: 

малюнок, ескіз і креслення; 

геометричні побудови в кресленні, 
види проекцій; поняття про перерізи 

та розрізи, їх види, позначення; 

складальне креслення, його 
призначення; поняття 

конструкторської та технологічної 

документації  
Уміти: володіти способами 

графічного зображення деталей: 

малюнком, ескізом і кресленням; 

володіти прийомами геометричних 
побудов у кресленні і під час 

розмічання; читати зображення 

деталей, його послідовність; читати 

Технічне креслення 8 6 

     



 

 

креслення механізмів та вузлів 

обладнання, що використовується, 
зварних просторових 

металоконструкцій, кінематичні 

схеми та принципові електричні 

схеми; використовувати 
технологічну документацію 

БК.5 Розуміння та 

засвоєння основ 
електротехніки з 

основами 

промислової 

електроніки 

Знати: основні закони 

електротехніки в межах роботи, яку 
виконує; основні поняття про 

електричне коло, електричні кола 

постійного струму, магнітне коло, 

електричні кола змінного струму; 
основні поняття про електротехнічні 

перетворювачі; призначення і 

класифікацію електронних приладів 
і пристроїв; види і методи 

електричних вимірювань; 

призначення, будову і принцип дії 
трансформаторів, їх основні 

параметри; будову і принцип дії 

машин змінного струму; 

застосування постійного та змінного 
струму в зварювальних роботах  

Уміти: схематично зображати 

електричне коло 

 

Електротехніка 

 

8 

 

1 

 

БК.6 Розуміння, 
дотримання та 

виконання основних 

положень з охорони 
праці, промислової та 

пожежної безпеки, 

виробничої санітарії 

Знати: вимоги нормативних актів 
про охорону праці, з пожежної 

безпеки, виробничої санітарії і 

навколишнього середовища; вимоги 
інструкцій підприємства з охорони 

праці, та пожежної безпеки; вимоги 

до організації робочого місця; 
правила електробезпеки під час 

обслуговування електроустановок в 

обсязі кваліфікаційної групи II; 

правила технічної експлуатації 
устаткування, що обслуговується 

Уміти: визначати необхідні засоби 

індивідуального та колективного 
захисту, їх справність, правильно їх 

застосовувати за призначенням; 

застосовувати первинні засоби 
пожежогасіння; забезпечувати 

особисту безпеку в процесі 

виконання робіт; безпечно 

експлуатувати обладнання 

 

Охорона праці 

 

30 

 

2 

БК.7 Вміння виконувати 

обов’язкові дії при 

ліквідації аварій та 
їхніх наслідків та 

при наданні першої 

долікарської 

допомоги 
потерпілим у разі 
нещасних випадків 

Знати: план ліквідації аварійних 

ситуацій та їхніх наслідків; правила 

та засоби надання долікарської 
(першої) допомоги потерпілім у разі 

нещасних випадків; правила 

звільнення потерпілих від дії струму, 

надання долікарської (першої) 
допомоги в разі ураження 

електричним струмом; основні види 

потенційних небезпек та їхні 

Долікарська 

первинна допомога 

 

4 

 

1 



 

 

наслідки в професійній діяльності 

Уміти: ліквідовувати аварії та їхні 
наслідки; звільняти потерпілих від 

вражаючих факторів, надавати їм 

першу (долікарську) допомогу у разі 

нещасних випадків під час аварій; 
використовувати, в разі 

необхідності, засоби попередження і 

усунення природних і 
непередбачених виробничих 

негативних явищ (пожежі, аварії, 

повені тощо) 

БК.8 Засвоєння та 
оволодіння основами 

роботи на 

персональному 
комп’ютері 

Знати: основи роботи на 
персональному комп’ютері; вимоги 

до влаштування робочого місця, 

санітарні норми та правила безпеки 
роботи на персональному 

комп’ютері 

 Уміти: працювати на 
персональному комп’ютері в обсязі, 

достатньому для виконання 

професійних обов’язків 

Інформаційні 

технології 

 

6 

 

2 

БК.9 Розуміння та 
дотримання вимог 

технологічної 

документації, 

необхідної для 
виконання 

зварювання, 

наплавлення та 
повітряно-дугового 

різання деталей, 
вузлів та конструкцій 

Знати: умовні позначення зварних 
швів на кресленнях; вимоги 

технологічної карти на зварювання, 

наплавлення і повітряно-дугове 

різання; вимоги ремонтно-
технологічної або технологічної 

інструкції; параметри режиму 

ручного дугового зварювання, 
повітрянодугового різання  

Уміти: використовувати технологію 

зварювання в процесі виконання 
робіт; користуватися технологічною 

картою на зварювання, ремонтно-

технологічною або технологічною 

інструкцією; підбирати режими 
ручного дугового зварювання, 

повітрянодугового різання 

 

 

Читання креслень 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

  
 

Назви 

предметів 

Кількість годин 
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- 
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о
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в

ч
а

н
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я
 Професійно-

практична 

підготовка 

Код Професійні 

профільні 

компетентності 

Зміст професійних компетентностей Вироб

ниче 

навча

ння 

В
и

р
о

б
н

и
ч

а
 

п
р

а
к

т
и

к
а

 

ЕРЗ – 2.1   Підготовка до виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та 

повітряно-дугового різання 

60   

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» 

 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 

 
Спецтехно- 

логії 
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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 

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  

Уміти: нагрівати вироби та деталі 
перед зварюванням і наплавленням 

газоповітряним пальником; 

користуватися засобами 

вимірювальної техніки 

Спецтехно- 

логії 

 

5   

ЕРЗ – 2.2    Виконувати ручне дугове зварювання, наплавлення, повітряно-дугове 

різання простих деталей, вузлів та конструкцій 

148  
 

ЕРЗ – 

2.2.1 
Брати участь у 
прийманні й здаванні 

зміни. Забезпечити 

збереження, 

правильну 
експлуатацію 

електрозварювально-

го устаткування та 
раціональне 

використання 

зварювальних 
матеріалів 

Знати: порядок приймання й здавання 
зміни; призначення, будову і принцип 

дії зварювального обладнання, 

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»  
Уміти: готувати зварювальне 

обладнання, інструменти та пристрої 

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; - 

 
Спецтехно- 

логії 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

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  

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 

 

 
56   



 

 

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 
 Уміти: наплавляти прості 

невідповідальні деталі; очищати 

зварний шов від шлаку та бризок 
металу 

 
Спецтехно- 
логії 
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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 

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; дефекти, 

що підлягають виправленню заваркою 

 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) 

 15   

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-

 15   



 

 

 
 

 

 

 

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ПО РОЗРЯДАМ, МОДУЛЯМ ТА ПРЕДМЕТАМ 

 
Професія: 7212  Електрозварник ручного зварювання 

Рівень кваліфікації: електрозварник ручного зварювання  2-го розряду 

 

дугового різання; порядок відключення 

зварювальної апаратури від джерела 

енергії  

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 електродів, 

інструмент та захисні пристрої в 

спеціально відведене місце 

 

 

Навчальні предмети 

за видами підготовки 

Кількість годин 

В
сь

о
г
о

 

Т
ео

р
ет

и
ч
н

и
х
 

ЛПЗ 
Базовий 

блок 

Модуль 

  ЕРЗ – 

2.1 

Модуль 

  ЕРЗ – 

2.2 

 1  Загальнопрофесійна підготовка 80   80   

1.1 Основи трудового законодавства  4   4   

1.2 
Основи галузевої економіки та 

підприємництва  
4 

  
4   

1.3 Основи енергоменеджменту 4 
  

4   

1.4 Основи матеріалознавства  8 5 3 8   

1.5 Технічне креслення 8 2 6 8   

1.6 Електротехніка 8 7 1 8   

1.7 Охорона праці 30 28 2 30   

1.8 Долікарська первинна допомога 4 3 1 4   

1.9 Інформаційні технології 6 4 2 6   

1.10 Читання креслень 4 
  

4   

2 Професійно-теоретична підготовка 208    60 148 

2.1 Спецтехнології 208    60 148 

3  Професійно-практична підготовка 

  

        пппідпідготовка 

488   168 112 208 

3.1 Виробниче навчання 324   168 60 96 

3.2 Виробнича практика 

 

 

164      

4 Кваліфікаційна пробна робота 12      

5 Консультації* 16      

6 

Державна кваліфікаційна атестація 

або поетапна кваліфікаційна 

атестація 

7      

7 Загальний обсяг навчального часу 

(без п.4, 5) 

783  

 
  248 172 356 



 

 

 

 НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

        «ОСНОВИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА» 

 

Професія: Електрозварник ручного зварювання 

Рівень кваліфікації: електрозварник ручного зварювання  2-го розряду 

 

 

Тематичний план 
 

Код 

професійної 

базової 

компетентності 

Назва теми 

(компетентності) 

Кількість годин 

Всього 
з них 

ЛПР 

Загально – професійні  компетенції (загально – професійна підготовка) 

БК.1 Оволодіння основами трудового законодавства 4  

    Всього:  4  

 

 

 

Зміст 

 

Код професійної 

базової 

компетентності 

Базова 

компетент

ність 

 
Найменування професійних профільних 

компетентностей 

 

№ 

уроку 

Оволодіння основами трудового законодавства 

БК.1 БК.1.1 Законодавчо-нормативні документи України, які 

регулюють трудові відносини в Україні 

1 

БК.1.2 Положення трудового договору. Зміст та форми 

трудового договору. Строки укладання трудового 

договору. 

2 

БК.1.3 Основні права і свободи громадян, закріплені в 

Конституції України, що визначають принципи 

правового регулювання трудових відносин. 

3 

БК.1.4 Тематична атестація  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 



 

 

 

 

 

   НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

     «ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА» 

 
Професія: Електрозварник ручного зварювання 

Рівень кваліфікації: електрозварник ручного зварювання  2-го розряду 

 

Тематичний план 
 

Код професійної 

базової 

компетентності 

Базова 

компетент 

ність 

Назва теми 

 

Кількість годин 

Всього з них 

ЛПР 

Загально – професійні  компетенції (загально – професійна підготовка) 

БК.2 БК.2.1 Загальні основи суспільного виробництва 1 
 

БК.2.2 Поняття ринку і ринкових відносин 1 
 

БК.2.3 Система підприємництва 2 
 

    Всього: 
 

4 
 

 

  

Зміст 
 

Код професійної 

базової 

компетентності 

Базова 

компетент 

ність 

Найменування професійних профільних 

компетентностей 

№ 

уроку 

БК.2 БК.2.1 Загальні основи суспільного виробництва 

БК.2.1.1 Поняття економіки, типи економічних систем. 

Товарне виробництво, його типи та види.  

1 

БК.2.2 Поняття ринку і ринкових відносин 

БК.2.2.1 Формування та розвиток ринку. 2 

БК.2.3 Система підприємництва 

БК.2.3.1 Підприємництво, його типи і види. Умови розвитку 

підприємництва. Підприємство  у  системі  ринкових  

відносин. 

3 

БК.2.3.2 Тематична атестація  4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ» 

 
Професія: Електрозварник ручного зварювання 

Рівень кваліфікації: електрозварник ручного зварювання  2-го розряду 

 

Тематичний план 

 

Код 

професійної 

базової 

компетентності 

Базова 

компетент 

ність 

 

Назва теми 

(компетентності) 

Кількість годин 

Всього 
з них 

ЛПР 

Загально – професійні  компетенції (загально – професійна підготовка) 

БК.2 БК.2.1-2.4 Основи енергоменеджменту. 4  

    Всього: 4  

 

Зміст 

 

Код професійної 

базової 

компетентності 

Базова 

компетент 

ність 

 
Найменування професійних профільних 

компетентностей 

 

№ 

уроку 

БК.2 БК.2.1 Основи енергоменеджменту. 

Цілі, завдання  та структура дисципліни. 

Основні поняття енергоменеджменту. 

1 

БК.2.2 Джерела енергії. Енергоресурси. 2 

БК.2.3 Раціональне використання електроенергії, 

матеріалів. 

3 

БК.2.4 Тематична атестація. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВИ  МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА» 

 
Професія: Електрозварник ручного зварювання 

Рівень кваліфікації: електрозварник ручного зварювання  2-го розряду 

 

План предмета 

 

Код 

професійної 

базової 

компетентності 

 

Базова 

компетент

ність 

Назва теми 

(компетентності) 

Кількість 

годин 

Всього з них 

ЛПР 

Загально – професійні  компетенції (загально – професійна підготовка) 

БК.3 БК.3.1 Основні відомості про метали і сплави   1  

БК.3.2 Властивості металів   4 2 

БК.3.3 Зварювальні матеріали   3 1 

    Всього:  8 3 

 

Зміст 

 
Код професійної 

базової 

компетентності 

Базова 

компетент 

ність 

 
Найменування професійних профільних компетентностей 

№ 

уроку 

БК.3 БК.3.1 Основні відомості про метали і сплави (1 год.) 

БК.3.1.1 

 

Метали. Чорні й кольорові метали, сплави. Внутрішня будова 

металів та сплавів. 

1 

БК.3.2 Властивості металів (4 год.) 

БК.3.2.1 

БК.3.2.2 

 

Загальна класифікація властивостей металів. Фізичні 

властивості металів. Щільність, питомий та електричний опір, 

теплоємність. Хімічні властивості. Окислюваність і корозійна 

стійкість. Корозія конструкцій. Способи захисту металів від 

корозії.  

2-3 

БК.3.2.4 

БК.3.2.5 

ЛПР «Ознайомлення з макро- і мікроструктурою різних 

металів і сплавів» 

4-5 

БК.3.3 Зварювальні матеріали (3 год.) 

БК.3.3.1 

 

Основні зварювальні матеріали: зварювальний дріт, електроди, 

флюси й захисні гази. Загальні характеристики зварювальних 

матеріалів та їх класифікація. Захисні гази: види, призначення. 

6 

БК.3.3.2 ЛПР « Визначення покриття електродів» 7 

БК.3.3.3 Тематична атестація 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА  

      «ТЕХНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ» 

 

Професія: Електрозварник ручного зварювання 

Рівень кваліфікації: електрозварник ручного зварювання  2-го розряду 

 

План предмета 

 
Код 

професійної 

базової 

компетентності 

Базова 

компетент 

ність 

Назва теми 

(компетентності) 

Кількість годин 

Всього з них 

ЛПР 

Загально – професійні  компетенції (загально – професійна підготовка) 

БК.4 БК.4.1 Сутність  технічного креслення. 

Геометричні побудови.  

1 1 

БК.4.2 Прямокутне проеціювання. Види 

проекцій. 

1 1 

БК.4.3 Розрізи та перерізи.  1  

БК.4.4 Призначення, види і застосування 

креслень у виробництві. Поняття 

конструкторської та технологічної 

документації. 

3 2 

БК.4.5 Кінематичні схеми та принципові 

електричні схеми. 

2 1 

    Всього:  8 6 

 

Зміст 

 
Код професійної 

базової 

компетентності 

Базова 

компетент

ність 
Найменування  професійних  профільних  компетентностей 

№ 

уроку 

БК.4 БК.4.1 Сутність  технічного креслення. 

Геометричні побудови. (1 год.) 

БК.4.1.1 Загальні відомості про креслення деталей. Правила оформлення 

креслень. Масштаби: призначення, ряди, запис (відповідно до 

діючого стандарту). Основні відомості про розміри на 

кресленнях згідно (відповідно до діючого стандарту). Нанесення 

розмірів діаметрів, радіусів, квадратів, кутів, фасок і елементів, 

що повторюються. Геометричні побудови. Розгортки, правила 

виконання. 

ЛПР «Розмічання плоскої поверхні» 

1 

 БК.4.2 Прямокутне проеціювання. Види проекцій. (1 год.) 

БК.4.2.1 Сутність способу проеціювання.  Прямокутне проеціювання – 

основний спосіб зображення, що застосовується в техніці 

(відповідно до діючого стандарту). Площини проекцій. 

Комплексне креслення. Розташування виглядів на кресленнях. 

Проеціювання основних геометричних тіл (циліндра, конуса, 

призм, кулі, піраміди) на три площини проекцій з аналізом 

проекцій елементів цих тіл (вершин, ребер, граней, твірних). 

Аналіз геометричних форм деталі. Вибір кількості зображень 

деталі та головного зображення. Додаткові та місцеві вигляди. 

2 



 

 

Компонування зображень на кресленнях. 

 ЛПР «Побудова трьох виглядів деталів». 

 БК.4.3 Розрізи та перерізи. (1 год.) 

БК.4.3.1 Поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення.  Перерізи 

(відповідно до діючого стандарту).  Призначення, класифікація 

перерізів, правила їх виконання та позначення. Розрізи 

(відповідно до діючого стандарту). Призначення та відміна їх 

від перерізів. Класифікація розрізів.  

Правила виконання простих розрізів, розташування їх на 

кресленні та позначення. Особливості виконання розрізу 

місцевого, з‘єднання частини вигляду і частини розрізу 

умовності виконання розрізів через тонкі стінки (ребра 

жорсткості).   Розрізи складні, види складних розрізів.  

 Правила виконання та позначення складних розрізів. Умовності 

при виконанні складних розрізів. 

3 

 БК.4.4 Призначення, види і застосування креслень у виробництві. Поняття 

конструкторської та технологічної документації.  (3 год.) 

БК.4.4.1 Способи графічного зображення деталей: малюнок, ескіз і 

креслення.  

Загальні відомості про робочі креслення. Нанесення розмірів і 

граничних відхилень. Призначення шорсткості поверхонь 

деталі. Відомості про матеріал деталі та його стан. Зображення 

та позначення різьб; креслення кріпильних різьбових виробів. 

Текстова частина робочого креслення.  

ЛПР «Читання робочого креслення». 

4 

БК.4.4.2 Загальні відомості про складання креслення, зміст складальних 

креслень, зображення на складальних кресленнях, номери 

позицій і їх нанесення на креслення (відповідно до діючого 

стандарту). Специфікація, форма, правила заповнення, зв‘язок з 

номерами позицій (відповідно до діючого стандарту). Розрізи на 

складальних кресленнях, правила виконання штриховки на 

суміжних деталях в перерізах. Нанесення розмірів на 

складальних кресленнях. Порядок читання складальних 

креслень. 

Поняття конструкторської та технологічної документації : 

- ДСТУ 2 2 4 9 -9 3 Оброблення різанням. Терміни, визначення 

та позначення 

- ДСТУ 3 3 2 1 :2003 Система конструкторської документації. 

Терміни та визначення основних понять 

- ДСТУ 3 7 6 1.2 -9 8 Зварювання та споріднені процеси.  

Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та 

визначення. 

5 

БК.4.4.3 ЛПР «Читання складальних креслень» 6 

 БК.4.5 Кінематичні схеми та принципові електричні схеми. (2 год.) 

БК.4.5.1 Кінематичні схеми та принципові електричні схеми. Умовні 

позначення на схемах. 

ЛПР «Читання кінематичних та електричних схем». 

7 

БК.4.5.2 Тематична атестація 8 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА  

      «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА» 

 

Професія: Електрозварник ручного зварювання 

Рівень кваліфікації: електрозварник ручного зварювання  2-го розряду 

 

План предмета 

 

Код 

професійної 

базової 

компетентності 

Базова 

компетент

ність 

Назва теми 

(компетентності) 

Кількість годин 

Всього з них 

ЛПР 

Загально – професійні  компетенції (загально – професійна підготовка) 

БК.5 БК.5.1 Основні поняття про електричне коло. 1  

БК.5.2 Постійний струм та кола постійного струму. 1 1 

БК.5.3 Основні поняття про магнітне коло. 1  

БК.5.4 Змінний струм та кола змінного струму. 1  

БК.5.5 Електричні вимірювання. 1  

БК.5.6 Основні поняття про електротехнічні 

пристрої. 

1  

БК.5.7 Застосування постійного  та змінного струму 

в зварювальних роботах. 

2  

    Всього: 8 1 

 

Зміст 

 
Код 

професійної 

базової 

компетент 

ності 

Базова 

компетент 

ність 

 

Найменування  професійних  профільних 

компетентностей 

 

№ 

уроку 

БК.5 БК.5.1 Основні поняття про електричне коло (1 год.) 

БК.5.1.1 Найпростіші електричні поля: поле точкового заряду, поле 

зарядженої осі, поле між двома паралельними пластинами. 

Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. 

Напруженість, потенціал і робота електричного поля. 

Провідники й діелектрики в електричному полі. Електрична 

ємність, типи конденсаторів та їх застосування. 

1 

 БК.5.2 Постійний струм та кола постійного струму (1 год.) 

БК.5.2.1 Електричний струм, густина. Електричний опір та 

провідність. Електричне коло постійного струму, його 

елементи. Закони Ома та Кіргофа. Розрахунок електричних 

кіл. ЛПР «Побудова електричних схем». 

2 

 БК.5.3 Основні поняття про магнітне коло (1 год.) 

БК.5.3.1 Найпростіші магнітні поля: магнітне поле провідника зі 

струмом, соленоїда та постійного магніту. Основні 

характеристики магнітного поля: напруженість, магнітна 

індукція, її практичне використання (поняття про 

трансформатор). Закон електромагнітної індукції. 

3 

 БК.5.4 Змінний струм та кола змінного струму (1 год.) 

БК.5.4.1 Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. 4 



 

 

Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Активний 

опір провідників. Коло змінного струму з активним опором; 

закон Ома. Кола змінного струму з індуктивністю; 

індуктивний опір; закон Ома. Ємність у колі змінного струму; 

ємнісний опір; закон Ома. Послідовне, паралельне та змішане 

з’єднання однотипних елементів кіл змінного струму. 

Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та 

векторні діаграми. З’єднання обмоток генератора та 

споживача зіркою і трикутником. Роль нульового проводу. 

 БК.5.5 Електричні вимірювання (1 год.) 

БК.5.5.1 Значення й роль електричних вимірювань. Методи й похибки 

вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація 

електровимірювальних приладів. Вимірювання струму та 

напруги. Схеми включення амперметра і вольтметра. 

Розрахунок шунтів та додаткових опорів. Вимірювання 

опорів. Вимірювання потужності й енергії. Вимірювання 

коефіцієнта потужності. Вимірювання індуктивності та 

ємності. Частоміри. 

5 

 БК.5.6 Основні поняття про електротехнічні пристрої (1 год.) 

БК.5.6.1 Призначення і класифікація електронних приладів і 

пристроїв.  

Види і методи електричних вимірювань. 

Призначення, принцип дії та будова електротехнічних 

перетворювачів: випрямлячів, конверторів, інверторів, 

стабілізаторів напруги, блоків живлення, підсилювачів.  

Призначення, принцип дії та будова електричних машин 

змінного струму їх основні параметри. 

Призначення, принцип дії та будова трансформаторів їх 

основні параметри. 

6 

 БК.5.7 Застосування постійного  та змінного струму в зварювальних 

роботах (2 год.) 

БК.5.7.1 Використання зварювальних трансформаторів, випрямлячів,  

генераторів, реостатів в зварювальних роботах. 

7 

БК.5.7.2 Тематична атестація 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА  

«ОХОРОНА ПРАЦІ» 

 

Професія: Електрозварник ручного зварювання 

Рівень кваліфікації: електрозварник ручного зварювання  2-го розряду 

План предмета 
 

Код 

професійної 

базової 

компетентності 

Базова 

компетент

ність 

 

Назва теми 

(компетентності) 

Кількість 

годин 

Всього 
з них 

ЛПР 

Загально – професійні  компетенції (загально – професійна підготовка) 

БК.6 БК.6.1 Правові та організаційні основи  охорони 

праці. 

4  

БК.6.2 Основи безпеки праці при виконанні робіт за 

професією «Електрозварник ручного 

зварювання». Загальні відомості про потенціал 

небезпек. Психологія безпеки праці. 

Організація роботи з охорони праці 

8 1 

БК.6.3 Організація пожежної охорони при виконанні 

зварювальних робіт. 

6 1 

БК.6.4 Правила електробезпеки під час 

обслуговування електроустановок в обсязі 

кваліфікаційної групи II. 

Правила технічної експлуатації устаткування, 

що обслуговується. 

6  

БК.6.5 Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди 

6  

                               Всього:   30 2 

 

 

Зміст 

 
Код професійної 

базової 

компетентності 

Базова 

компетентність 

Найменування професійних профільних 

компетентностей 
№ 

уроку 

БК.6 БК.6.1 Правові та організаційні основи  охорони праці (4 год.) 

БК.6.1.1 

БК.6.1.2 

БК.6.1.3 

БК.6.1.4 

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне 

значення охорони праці. Мета й завдання предмета 

«Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. 

Основні законодавчі акти з охорони праці.  

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право 

громадян на охорону праці при укладанні трудового 

договору. Охорона праці жінок і неповнолітніх. 

Відповідальність за порушення законодавства про працю, 

охорону праці, нормативно-правових актів з охорони 

праці. 

1-4 

 БК.6.2 Основи безпеки праці при виконанні робіт за професією 

«Електрозварник ручного зварювання». Загальні відомості 

про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. 



 

 

Організація роботи з охорони праці (8 год.) 

БК.6.2.1 

БК.6.2.2 

БК.6.2.3 

БК.6.2.4 

БК.6.2.5 

БК.6.2.6 

БК.6.2.7 

БК.6.2.8 

Створення безпечних умов праці при зварюванні. Зони 

безпеки та їх огородження. Світлова і звукова 

сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні 

фарбування. Знаки безпеки.  

  Засоби колективного та індивідуального захисту від 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів: спецодяг, 

спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при 

проведенні різних видів робіт. Захист від шуму, пилу, 

газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. 

Мікроклімат виробничих приміщень.  

ЛПР «Застосування засобів індивідуального та 

колективного захисту».  Приклади контролю безпечних 

умов праці на робочому місці електрозварника, порядок 

їх використання. Правила догляду за устаткуванням і 

інструментами, їх безпечна експлуатація. 

5-12 

БК.6.3 Організація пожежної охорони при виконанні 

зварювальних робіт. (6 год.) 

 

БК.6.3.1 

БК.6.3.2 

БК.6.3.3 

БК.6.3.4 

БК.6.3.5 

БК.6.3.6 

    Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. 

Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому 

приміщенні, неорганізованих газових вибухів в 

замкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. 

Параметри і властивості,  що характеризують 

вибухонебезпеку середовища. Основні характеристики 

вибухонебезпеки; показники рівня руйнування 

промислових аварій.  

ЛПР «Застосування первинних засобів пожежогасіння». 

13-18 

 БК.6.4. Правила електробезпеки під час обслуговування 

електроустановок в обсязі кваліфікаційної групи II. 

Правила технічної експлуатації устаткування, що 

обслуговується. (6 год.) 

 

 

Електрика промислова, статична й атмосферна. 

Особливості ураження електричним струмом. Вплив 

електричного струму на організм людини. Електричні 

травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь 

ураження людини електрикою: величина напруги, 

частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан 

людини, вологість повітря.  

 Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу 

живлення. Фазова  та лінійна напруга. Електричний 

потенціал Землі. Електрична напруга доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки 

ураження працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою й електрифікованими 

машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в 

електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати 

та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне 

заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електролампами. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів. Правила технічної експлуатації 

устаткування, що обслуговується. 

19-24 

БК.6.5. 

 

Основи гігієни праці та виробничої санітарії.  

Медичні огляди (6 год.) 

 

 



 

 

БК.6.5.1 

БК.6.5.2 

БК.6.5.3 

БК.6.5.4 

БК.6.5.5 

БК.6.5.6 

   Поняття про гігієну праці як систему організаційних, 

гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі 

виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі 

випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх 

вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що 

передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють 

порушення нормальної життєдіяльності людини, 

викликають гострі та хронічні захворювання. 

   Лікувально-профілактичне харчування. 

   Фізіологія праці. Чергування праці й відпочинку. 

Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання й 

переміщення важких речей неповнолітніми і жінками. 

   Основні гігієнічні особливості праці за даною 

професією. 

  Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування 

повітря виробничих, навчальних та побутових 

приміщень. Правила експлуатації систем опалення та 

вентиляції. 

   Види освітлення. Природне освітлення. Штучне 

освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації 

освітлення.  

   Санітарно-побутове забезпечення працівників. 

   Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, 

осіб віком до 21 року. 

25-30 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«ДОЛІКАРСЬКА ПЕРВИННА ДОПОМОГА» 

 
Професія: Електрозварник ручного зварювання 

Рівень кваліфікації: електрозварник ручного зварювання  2-го розряду 

План предмета 
 

Код 

професійної 

базової 

компетент 

ності 

Базова 

компетент 

ність 

Назва теми 

(компетентності) 

Кількість годин 

Всього 
з них 

ЛПР 

Загально – професійні  компетенції (загально – професійна підготовка) 

БК.7 БК.7.1 Основні види потенційних небезпек та їхні 

наслідки в професійній діяльності. 

2 
 

БК.7.2 Правила та засоби надання долікарської 

(першої) допомоги потерпілім у разі 

нещасних випадків. 

2 1 

    Всього: 4 1 

 

Зміст 

 
Код 

професійної 

базової 

компетентності 

Базова 

компетент 

ність 

 

Найменування професійних профільних компетентностей 

№ 

уроку 

БК.7 БК.7.1 Основні види потенційних небезпек та їхні наслідки в професійній 

діяльності (2 год.) 

БК.7.1.1 

БК.7.1.2 

План ліквідації аварійних ситуацій та їхніх наслідків. Правила та 

заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які 

характерні для професії «Електрозварник ручного зварювання»: 

ураження електричним струмом, травматизм очей, опіки, 

ураження дихальних шляхів, механічні пошкодження, порізи. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих 

приміщеннях навчальних закладів. 

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу 

(безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці). 

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до 

навколишніх умов у процесі праці (почуття, стримання, увага, 

пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці. 

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і 

темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного 

розвантаження) та їх вплив на безпеку праці. 

1-2 

 БК.7.2 Правила та засоби надання долікарської (першої) допомоги 

потерпілім у разі нещасних випадків (2 год.) 
БК.7.2.1 Основи анатомії людини. Послідовність, принципи й засоби 

надання першої допомоги. Основні принципи надання першої 

допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, 

спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час 

надання першої допомоги при пораненнях, припиненні 

кровотечі з ран, носа, вуха тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення, правила користування. 

3 



 

 

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи 

«з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає 

допомогу.  Непрямий масаж серця. Порядок одночасного 

виконання масажу серця та штучного дихання. 

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при 

ураженні  електричним  струмом. 

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні 

зв'язок. 

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу 

тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання 

пов’язок, їх типи. 

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті 

свідомості), шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і 

термічних опіках, опіку очей. 

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання 

очей. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи 

надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, 

нікотином. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до 

транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 

ЛПР «Надання долікарської (першої) допомоги потерпілім у разі 

нещасних випадків» 
БК.7.2.2 Тематична атестація  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           

НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

 
Професія: Електрозварник ручного зварювання  

Рівень кваліфікації: електрозварник ручного зварювання  2-го розряду 

 

 

План предмета 
 

Код 

професійної 

базової 

компетентності 

Базова 

компетент 

ність 

 

Назва теми 

(компетентності) 

Кількість годин 

Всього 
з них 

ЛПР 

Загально – професійні  компетенції (загально – професійна підготовка) 

БК.8 БК.8.1 Апаратне і програмне забезпечення ПК 6 2 

    Всього: 6 2 

 

 

 

Зміст 

 
Код 

професійної 

базової 

компетентності 

Базова 

компетент 

ність 

 

Найменування професійних профільних компетентностей 

 

№ 

уроку 

БК.8 БК.8.1 Апаратне і програмне забезпечення ПК 

БК.8.1.1 

БК.8.1.2 

БК.8.1.3 

Правила техніки безпеки, пожежної та електробезпеки, санітарії 

та гігієни при роботі на комп’ютерній техніці. Складові пристрої 

персонального комп’ютера. Носії інформації та периферійні 

пристрої.  

Керування процесами у операційній системі. Антивірусний 

захист. Архівування інформації.  

1-3 

БК.8.1.4  

БК.8.1.5 

Лабораторно-практичні роботи: 

Робота з периферійним обладнанням. 

Робота з менеджером файлів. Основні операції з файлами і 

папками.  Захист та архівування інформації. 

4-5 

БК.8.1.6 Тематична атестація  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«ЧИТАННЯ  КРЕСЛЕНЬ» 

 
Професія: Електрозварник ручного зварювання 

Рівень кваліфікації: електрозварник ручного зварювання  2-го розряду 

План предмета 
 

Код 

професійної 

базової 

компетентності 

Базова 

компетент 

ність 

 

Назва теми 

(компетентності) 

Кількість 

годин 

Всього 
з них 

ЛПР 

Загально – професійні  компетенції (загально – професійна підготовка) 

БК.9 БК.9.1 Креслення зварних конструкцій.  2  

БК.9.2 Читання креслень простих зварних 

конструкцій. 

2 
 

    Всього: 4  

 

 

 

Зміст 

 
Код 

професійної 

базової 

компетентності 

Базова 

компетентність 

 

Найменування професійних профільних 

компетентностей 

№ 

уроку 

БК.9 БК.9.1 Креслення зварних конструкцій. (2 год.) 

БК.9.1.1 

БК.9.1.2 

Креслення зварної конструкції, номери позицій, 

зображення деталей конструкції, розміри. Специфікація 

складального креслення, правила її заповнення. 

Структура умовного позначення шва зварного з‘єднання. 

Позначення зварних швів на кресленні: буквено-цифрові 

позначення. Позначення однакових зварних швів, зварних 

швів залежно від форми підготовлених кромок. Умовні 

допоміжні знаки в позначенні зварних швів. Умовне 

позначення швів на вигляді: лицевий бік і зворотній бік та 

на розрізах. 

Величина катета зварного шва, позначення швів 

переривчатих, позначення умовних. 

1-2 

 БК.9.2 Читання креслень простих зварних конструкцій. (2 год.) 

БК.9.2.1 Порядок читання та деталювання креслень зварних 

конструкцій. Читання креслень зварних конструкцій: опори 

стальні; кронштейни;кожухи; балки; рами; бобики, втулки, 

стакани; плити, стояки. 

3 

БК.9.2.2 Тематична атестація  4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НАВЧАЛЬНА   ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ» 

 

        Професія: Електрозварник ручного зварювання 

        Рівень кваліфікації: електрозварник ручного зварювання  2-го розряду 

 

            План предмета 

 

Код 

навчального 

модуля 
Найменування компетентності та навчального модуля 

К-ть годин 

Всього з них 

ЛПР 

Модулі та професійні компетентності (професійно-теоретична підготовка) 

ЕРЗ – 2.1. Підготовка до виконання ручного дугового зварювання, 
наплавлення та повітряно-дугового різання   

60  

ЕРЗ – 2.2. Виконувати ручне дугове зварювання, наплавлення, повітряно-

дугове різання простих деталей, вузлів та конструкцій  
148  

    Всього: 208  

 

  

                     Зміст навчального матеріалу 
      Код  

навчаль  

ного   

модуля 

 

Код 

професійної 

профільної 

компетент  

ності 

 
Найменування компетентності та навчального модуля 

 

К-ть 

годин 

ЕРЗ – 2.1. Підготовка до виконання ручного дугового зварювання, 

наплавлення та повітряно-дугового різання 

      60 

ЕРЗ – 2.1.1 Підготовляти робоче місце до виконання ручного дугового 

зварювання, наплавлення та повітрянодугового різання 
55 

ЕРЗ – 2.1.2 Нагрівати вироби і деталі перед зварюванням і наплавленням 5 

ЕРЗ – 2.2. Виконувати ручне дугове зварювання, наплавлення, повітряно-дугове 

різання простих деталей, вузлів та конструкцій 
148 

ЕРЗ – 2.2.1 

 

 

Брати участь у прийманні й здаванні зміни. Забезпечити 

збереження, правильну експлуатацію електрозварювального 
устаткування та раціональне використання зварювальних 

матеріалів 

31 

ЕРЗ – 2.2.2 

 

Виконувати ручне дугове зварювання деталей, вузлів та 
конструкцій з різних металів та сплавів 

56 

ЕРЗ – 2.2.3 

 

Виконувати наплавлення деталей, вузлів та конструкцій з 

різних металів та  
сплавів 

31 

ЕРЗ – 2.2.4 

ЕРЗ – 2.2.5 

 

 

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 

Проводити роботи з обслуговування робочого місця після 

виконання ручного  
дугового зварювання, наплавлення 

30 

  Всього:     208 

 

 

 



 

 

 
        Код  

навчаль  

ного   

модуля 

 

Код 

професійної 

профільної 

компетент  

ності 

 

Назва теми (компетентності) 

Кількість 

годин 

Всього 

 

з них 

ЛПР 

Модулі та професійні компетентності (професійно-теоретична підготовка) 

ЕРЗ –2.1. ЕРЗ –2.1.1 Сутність документаційного забезпечення 

зварювальних робіт. 

5  

 ЕРЗ –2.1.1 Інструкційно-технологічна документація. 10  

 ЕРЗ –2.1.1 Параметри режиму ручного дугового зварювання, 

повітряно-дугового різання. 

5  

 ЕРЗ –2.1.1 Структура і задачі вивчення професії. Металургійні 

процеси при дуговому зварюванні.  

10  

 ЕРЗ –2.1.1 

 

 

Підготовка обладнання до виконання ручного 

дугового зварювання, наплавлення та повітряно-

дугового різання. 

25  

 ЕРЗ –2.1.2 Газоповітряні пальники. 

Будова та правила користування.  

5  

ЕРЗ –2.2. ЕРЗ –2.2.1 Організація роботи зварювального поста. 20  

 ЕРЗ –2.2.1 Зварювальні матеріали, що застосовуються в 

технологічному процесі. 

11  

 ЕРЗ –2.2.2 Загальні відомості про зварювання. Технологія 

ручного електродугового зварювання простих 

деталей, вузлів, конструкцій, виготовлених з різних 

металів і сплавів. 

26  

 ЕРЗ –2.2.2 Обладнання для ручного дугового зварювання 

деталей, вузлів та конструкцій з різних металів та 

сплавів. 

30  

 ЕРЗ –2.2.3 Технологія і особливості наплавлення простих 

деталей, вузлів, конструкцій з різних металів і 

сплавів. 

18  

 ЕРЗ –2.2.3 Основні властивості електродів, які застосовуються 

під час наплавлення, та металів і сплавів, що 

зварюються. 

13  

 ЕРЗ – 

2.2.4-2.2.5 

Критерії якості зварних швів, наплавленого металу 

та поверхні різу. Роботи з обслуговування робочого 

місця після виконання ручного дугового 

зварювання, наплавлення. 

30  

              Всього: 208  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Зміст 

Поурочне планування 

з предмета: «СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ» 

 
Код 

навчаль  

ного   

модуля 
 

Код 

професійної 

профільної 

компетент  

ності 

 

Найменування компетентності та навчального модуля 

 
№ 

уроку 

ЕРЗ –2.1. ЕРЗ –2.1.1 Сутність документаційного забезпечення зварювальних робіт.  

(5 год.) 

 Знайомство з кваліфікаційною характеристикою  

електрозварника ручного зварювання.  

Підтвердження відповідності на підставі випробування 

способу зварювання перед початком виробництва. 

Підтвердження відповідності на підставі випробувань 

виробничих зразків.         

Підтвердження відповідності на підставі функціональних 

випробувань. 

Підтвердження методами контролю. 

1-5 

ЕРЗ –2.1.1 Інструкційно-технологічна документація (10 год.) 

 Зміст та вимоги технологічної карти на зварювання, 

наплавлення і повітряно-дугове різання. Зміст та вимоги 

ремонтно-технологічної або технологічної інструкції. 

Сутність і класифікація видів зварювання. Визначення 

зварного з’єднання. Класифікація типів зварних з’єднань. 

Класифікація зварних швів. Геометричні параметри зварного 

шва. Умовні позначення швів зварних з’єднань. 

6-15 

ЕРЗ –2.1.1 Параметри режиму ручного дугового зварювання, повітряно-

дугового різання. (5 год.) 

 Вибір режиму зварювання. Основні й додаткові параметри 

режиму зварювання. Вплив параметрів режиму на розміри і 

форму шва. Типові дефекти шва, що виникають від 

неправильного вибору параметрів режиму зварювання. 

16-20 

ЕРЗ – 2.1.1 Структура і задачі вивчення професії. Металургійні процеси  

при дуговому зварюванні. (10 год.) 

 Історія розвитку зварювання металів, вклад вітчизняних 

вчених. Значення зварювального виробництва для 

промисловості. Металургійні процеси при дуговому 

зварюванні. Плавлення електродного та основного металу. 

Температура нагрівання виробів з різних матеріалів перед 

зварюванням; тривалість нагрівання виробів з різних 

матеріалів перед зварюванням. 

21-30 

 ЕРЗ – 2.1.1 Підготовка обладнання до виконання ручного дугового 

зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання  

(25 год.) 



 

 

  Ознайомлення з призначенням, будовою та принципом 

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. 

Захисні засоби при зварювальних роботах. Їх будова та 

принцип роботи. Інструмент, пристрої необхідні для 

виконання зварювальних робіт. Їх будова та технічне 

обслуговування.  

31-55 

 ЕРЗ – 2.1.2 Газоповітряні пальники. 

Будова та правила користування. (5 год.) 

 Будова та правила користування газоповітряними 

пальниками; засоби вимірювальної техніки. Усунення 

неполадок в роботі різака. Засоби вимірювальної техніки. 

56-60 

ЕРЗ – 2.2. ЕРЗ – 2.2.1 Організація роботи зварювального поста. (20 год.) 

 Загальні вимоги до обладнання зварювального поста. 

Основні види зварювальних постів. Порядок приймання й 

здавання зміни; порядок підготовки зварювального 

обладнання, інструментів та пристроїв до виконання роботи; 

порядок заповнення журналу приймання й здавання змін. 

Технічна документація. 

61-80 

ЕРЗ – 2.2.1 Зварювальні матеріали, що застосовуються в технологічному 

процесі. (11 год.) 

 Зварювальний дріт, застосування, поставка, вимоги 

стандартів до якості. Стальний дріт, групи, маркування. 

Зварювальний дріт для зварювання кольорових металів, 

маркування.Порошковий дріт, його застосування і 

маркування. 

Флюси, їх призначення, класифікація. Маркування флюсів. 

Вибір флюсів в залежності від виду зварювання і 

зварювальних металів. 

Захисні гази: види, призначення. Інертні гази. 

Характеристики, сорти поставок, застосування.Активні гази. 

Характеристики, сорти поставок, застосування.  

Правила експлуатації та раціонального використання 

зварювальних матеріалів. 

81-91 

ЕРЗ – 2.2.2 Загальні відомості про зварювання. Технологія ручного 

електродугового зварювання простих деталей, вузлів, 

конструкцій, виготовлених з різних металів і сплавів. (26 год.) 



 

 

 Поняття про зварювання як технологічний процес. Техніка 

виконання швів. Запалювання дуги та підтримування її 

горіння. Положення електрода, коливальні рухи електродом. 

Способи заповнення шва по довжині й перерізу. Закінчення 

шва. 

Технологія зварювання. Вибір режиму зварювання. Основні 

й додаткові параметри режиму зварювання. Вплив 

параметрів режиму на розміри і форму шва. Техніка 

зварювання. Основні прийоми прихвачування. Зварювання в 

нижньому положенні. Виконання стикових швів з різною 

розробкою кромок. Орієнтовні режими зварювання, 

положення електрода. Способи і види зварних з’єднань і 

швів; порядок підготовки кромок виробів для зварювання. 

Порядок підготовки кромок виробів для зварювання; основи 

знань про зварювання в захисному газі. Ручне дугове 

зварювання сталей, чавунів, міді, латуні,  бронзи , ручне 

дугове зварювання  алюмінію та його сплавів. 

92-

117 

 

 

  ЕРЗ – 2.2.2 Обладнання для ручного дугового зварювання деталей, вузлів 

та конструкцій з різних металів та сплавів. (26 год.) 

 Основні відомості про будову та принцип дії 

електрозварювальних машин і апаратів для дугового 

зварювання змінного і постійного струму; правила 

обслуговування електрозварювальних апаратів. 

Трансформатори. Їх будова та принцип роботи. Технічне 

обслуговування. Генератори. Їх будова та принцип роботи. 

Технічне обслуговування. Перетворювачі. Їх будова та 

принцип роботи. Технічне обслуговування. Випрямлячі. Їх 

будова та принцип роботи. Технічне обслуговування Види і 

строки проведення випробувань зварювального обладнання 

Будова балонів, їх колір і правила поводження з ними. 

Балони для стиснених, зріджених і розчинених газів. 

Конструкція балонів, зберігання й транспортування балонів. 

Кольори балонів для різних газів. Правила забезпечення 

захисту швів під час зварювання. 

Будову пальників для зварювання неплавким електродом в 

захисному газі. 

118-

147 

 ЕРЗ – 2.2.3 

 

Технологія і особливості наплавлення простих деталей, вузлів, 

конструкцій з різних металів і сплавів. (18 год.) 

 Типи обробок зварних швів. Сутність та призначення 

процессу наплавлення. Види наплавочних робіт. Матеріали 

для наплавлення. Технологія ручного дугового наплавлення.  

Наплавка валиків. 

148- 

165 

 ЕРЗ – 2.2.3 Основні властивості електродів, які застосовуються під час 

наплавлення, та металів і сплавів, що зварюються. (13 год.) 



 

 

 Неплавкі електроди. Види, застосування, маркування. 

Плавкі покриті електроди, їх класифікація. Типи електродів. 

Умовні позначення електродів. Електроди спеціальні для 

зварювання кольорових металів. 

Загальні відомості про кольорові метали та їх застосування 

в промисловості. Мідь, її властивості; сплави міді (латунь, 

бронза), застосування та маркування. Нікель, мідно-нікелеві 

й нікелеві сплави. Властивості застосування та маркування. 

Алюміній, його властивості. Групи технічного алюмінію, 

застосування, маркування. Алюмінієві сплави їх 

класифікація, застосування, маркування. Магній, титан, їх 

сплави; властивості і застосування, маркування. 

Основні тугоплавкі метали: вольфрам, тантал, молібден, 

ніобій; їх властивості та застосування. Основні легкоплавкі 

метали – олово й свинець; олов’яно-свинцеві сплави: 

властивості, застосування. Бабіти. Їх види і застосування. 

Визначення чавунів. Їх частка й значення в сучасній 

промисловості. Класифікація чавунів. Вплив домішок на 

властивості чавуну. Білий і сірий чавуни, їх види та 

маркування. Леговані чавуни, їх види, застосування, 

маркування. Класифікація легованих чавунів в залежності 

від властивостей. Застосування легованих чавунів. 

Визначення сталі. Значення сталей в сучасній 

промисловості. Класифікація сталей за хімічним складом, 

призначенням і якістю. Конструкційні сталі. Спеціальні 

сталі й сплави. 

 

166-

178 

 ЕРЗ – 

2.2.4 -2.2.5 

Критерії якості зварних швів, наплавленого металу та поверхні 

різу. Роботи з обслуговування робочого місця після виконання 

ручного дугового зварювання, наплавлення. (30 год.) 

 Порядок використання інструменту для обробки і зачистки 

зварних швів. Критерії якості основного та зварювальних 

матеріалів. Критерії якості зварних швів, наплавленого 

металу та поверхні різу. Типові дефекти шва, що виникають 

від неправильного вибору параметрів режиму зварювання. 

Зовнішні дефекти, що підлягають виправленню ручною 

шліфувальною машинкою та електро-дуговими способами. 

Дефекти, що підлягають виправленню заваркою.  

Роботи з обслуговування робочого місця після виконання 

ручного дугового зварювання, наплавлення: 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; 

порядок відключення зварювальної апаратури від джерела 

енергії. 

 

179-

208 

 

 



 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА   ПРОГРАМА  МОДУЛЯ                                                                                                                   

   «ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ ТА ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА» 

 

        Професія: Електрозварник ручного зварювання 

        Рівень кваліфікації: електрозварник ручного зварювання  2-го розряду 

 

            План модуля 

професійно-практичної підготовки кваліфікаційних робітників 

 

 

Навчальний модуль 

(компетентності) 

 

Професійна 

компетент 

ність 

Найменування навчального модуля та компетентності 

 

К-сть 

годин 

 

БК - 1 

 

 

 

 

Розуміння та дотримання вимог технологічної 

документації, необхідної для виконання зварювання, 

наплавлення та повітряно-дугового різання деталей, 

вузлів та конструкцій 

 

168 

Повинен уміти: 
дотримуватися: 
- загальних правил і норм 
безпеки праці; 
-  вимог безпеки праці 

на конкретних робочих 
місцях і при виконанні 
окремих технологічних 
операцій; 
- вимог пожежної 
безпеки; 
- виконувати підготовку 
металу з використанням 

слюсарних операцій. 

БК – 1.1 

 
 Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в 

навчальній майстерні. 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступне заняття. 

Інструктаж з безпеки праці та   пожежної безпеки в 

навчальній майстерні. 

Загальні правила і норми безпеки праці. Ознайомлення з 

можливими причинами травматизму в навчальній майстерні. 

Вимоги безпеки праці на конкретних робочих місцях і 

при виконанні окремих технологічних операцій. Заходи 

попередження травматизму. 

Пожежна безпека. Причини пожеж в навчальній 

майстерні, заходи попередження пожеж. 

Правила користування первинними засобами гасіння 

пожеж. 

Основні правила і норми електробезпеки. Заземлення 

джерел струму і відключення мережі. 

Забороняючі і попереджувальні знаки. 

Шкідливість впливу випромінювання електричної дуги. 

Захист від забруднення повітря шкідливими парами та 

газами. 

 

 

БК – 1.2 Екскурсія на підприємство. 6 

БК – 1.3 Підготовка металу з виконанням слюсарних 

операцій. 

132 



 

 

 Інструктаж за змістом занять з організації робочого 

місця і безпеки праці. 

Площинне розмічання за допомогою лінійки, кутника, 

циркуля чи за шаблоном.  

Правка, гнуття та очищення пластин. 

Рубання металу. 

Різання ножівкою. Різання металу механічними 

інструментами.  

Обпилювання ребер і площин напилком. Обпилювання 

металу механічними інструментами.   

Клепання металу. Свердління. Нарізання різьби. 

Зенкування отворів. 

 

 

 

 

ЕРЗ – 2.1. Підготовка до виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та 

повітряно-дугового різання 

112 

ЕРЗ – 2.1.1 Підготовка робочого місця до виконання ручного дугового зварювання, 

наплавлення та повітряно-дугового різання. 

102 

Повинен уміти: 
організувати робочі 

місця в складально-
зварювальних цехах і 
на дільницях, обладна-
ти їх раціонально 

влаштованим столом і 
пристроями для утри-
мання і переміщення 
оброблюваного виробу; 
захищати працівників, 
які працюють поруч або 
нижче ярусом, від 
випромінювань, іскор і 

бризок розплавлено-го 
металу,випадкового 
падіння недогарків 
електродів,застосовуюч
и захисні огорожі; 

усувати виявлені 
несправності закріп-
леного устаткування, 
пристроїв, інструмент-

ту, захисних засобів (за 
необхідності); 

приєднувати зварю-
вальні кабелі до виро-
бу і зварювальної 
установки; встановлю- 
вати 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 – 

2.1.1.1 
Ознайомлення з обладнанням для ручного дугового 

зварювання. 

78 

 Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця 

та з безпеки праці. 

Ознайомлення з будовою і прийомами обслуговування 

зварювального обладнання. 

Вправи по приєднанню зварювальних кабелів, вмиканні 

й вимиканні зварювальних джерел живлення дуги 

постійного і змінного струму. 

Вправи по затисканні електрода в електродотримачах 

різних типів, користуванню захисними масками, 

регулюванні ступеня затемнення в залежності від сили 

струму. 

Вправи по очищанню поверхонь зварюваних деталей 

(виробів) від масла, пилу та інших забруднень. 

Освоєння навиків по запалюванню зварювальної дуги і 

підтримці горіння до повного розплавлення металу. 

Регулювання сили зварювального струму в джерелах  

 

ЕРЗ – 

2.1.1.2 
Ознайомлення з обладнанням для повітряно-

дугового різання. 

24 

 Інструктаж за змістом занять з організації робочого 

місця, безпеки праці. 

Загальна будова  апарату плазмового різання та 

компресора. 

 Будова плазмотрону. Приєднання різака для повітряно-

дугового різання до джерела живлення дуги і до магістралі 

стиснутого повітря.  

Вмикання і вимикання апарату плазмового різання та 

компресора, регулювання видування повітря, регулювання 

струму різання. Запуск тесту повітря. 

 



 

 

ЕРЗ – 2.1.2  Нагрівання виробів і деталей перед зварюванням і наплавленням. 10 

Повинен уміти: 
нагрівати вироби та 

деталі перед зварюванням 
і наплавленням газо-
повітряним пальником; 

користуватися 
засобами вимірювальної 

техніки 

ЕРЗ – 

2.1.2.1 
Нагрівання виробів та деталей. 10 

 Інструктаж з охорони праці та організація робочого місця.  

Вправи по користуванню газоповітряним пальником. 

Нагрівання виробів та деталей перед зварюванням і 

наплавленням газоповітряним пальником. Визначення 

температури нагрівання чорних та кольорових металів. 

Користування засобами вимірювальної техніки 

 

 

ЕРЗ – 2.2. Виконання ручного дугового зварювання, наплавлення, повітряно-дугового 

різання простих деталей, вузлів та конструкцій. 

208 

ЕРЗ – 2.2.1  Приймання й здавання зміни. Забезпечення збереження, правильної експлуатації 

електро-зварювального устаткування та зварювальних матеріалів. 

12 

Повинен уміти: 

готувати зварюваль-
не обладнання, інстру-
менти 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, газопро-
водах, водоводах тощо; 

- ефективність 
вентиляції в місці 
виконання робіт; 

- 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 – 

2.2.1.1 

 

Приймання й здавання зміни. Забезпечення збережен-

ня, правильної експлуатації електро-зварювального 

устаткування та раціональне використання 

зварювальних матеріалів. 

12 

 

   Підготовка зварювального обладнання, інструменти та 

простроїв до виконання роботи; 

перевірка: 

- дії 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; 

   - виконання заходів безпеки; 

   Заповнення журналу приймання й здавання змін; 

   Застосовувати способів захисту зварювального кабелю 

від механічних, термічних та інших пошкоджень; 

   Вправи дотримання правил експлуатації джерел 

живлення постійного і змінного струму; 

   Вправи дотримання правил експлуатації баластних 

реостатів; 

   Вправи дотримання правил зберігання електродів на 

робочому місці і в складських приміщеннях; 

   Підготовка електродів до зварювання; 

   Дотримання правил використання електродів в процесі 

зварювання. 

 



 

 

ЕРЗ – 2.2.2  Виконання ручного дугового зварювання деталей, вузлів та конструкцій з різних 

металів та сплавів. 

90 

Повинен уміти: 
виконувати 

прихвачування 
деталей, виробів та 
конструкцій у всіх 
просторових 
положеннях зварного 
шва; 

виконувати 29 
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 – 

2.2.2.1 
Підготовка металу до зварювання. 18 

 Інструктаж з охорони праці та організація робочого 

місця.  

Ознайомлення з прийомами підготовки металу до 

зварювання. 

Очищення поверхні пластин і труб від забруднення. 

Обпилювання ребер площин пластин і труб для 

зварювання. 

Розробка кромок під зварювання. 

Зачищення електроінструментом ділянки 

недоброякісного шва під наступне зварювання. 

Контроль якості роботи при  підготовці металу під 

зварювання. 

 

 

 

 

ЕРЗ – 

2.2.2.2 

Виконання ручного дугового зварювання деталей, 

вузлів та конструкцій з різних металів та сплавів. 

72 

 

  Інструктаж з охорони праці та організація робочого 

місця. 

Підготовка деталей під зварювання. Їх збирання та 

прихвачування. Визначення місць встановлення прихваток. 

Вибір електродів в залежності від марки сталі і 

налаштування режиму зварювання. 

Вправи по зварюванню деталей із вуглецевої сталі в 

нижньому, вертикальному та горизонтальному положеннях.  

Зварювання закладних деталей металоконструкцій 

встик, внапуск. 

Зварювання закладних деталей металоконструкцій в 

тавровому та кутовому з’єднаннях. 

Зварювання деталей металоконструкцій односторонніми 

та двосторонніми швами. 

Зварювання деталей з розробкою і без розробки кромок. 

Зварювання деталей одношаровими і багатошаровими 

швами. 

Контроль якості зварювання. 

 

 

 

 

 

 

ЕРЗ – 2.2.3 Виконання наплавлення деталей, вузлів та конструкцій з різних металів та сплавів. 72 

Повинен уміти: 
наплавляти прості 

невідповідальні деталі; 
очищати зварний шов 

від шлаку та бризок 
металу 

ЕРЗ – 

2.2.3.1 
Виконання наплавлення плавким та неплавким 

електродами. 

Інструктаж з охорони праці та організація робочого 

місця. 

Підготовка поверхні під електродугову наплавку.  

Вибір плавких електродів для наплавки. Вибір режиму 

наплавлення 

Вправи по наплавленню простих невідповідальних 

деталей. 

Вправи по наплавленню пластин електродами зі 

спеціальним покриттям. 

Вправи по наплавленню суміжними валиками. 

Наплавлення неплавкими електродами. Вибір 

електродів та режимів наплавлення.  

Вправи по наплавленню вугільним електродом твердих 

 

 

 

 

 

 

72 



 

 

сплавів.  

Вправи по наплавленню графітовим електродом твердих 

сплавів. 

Наплавлення твердими сплавами зношених поверхонь 

деталей. 

Очищення та видалення зайвого металу зварного шва 

від шлаку та бризок. 

Контроль якості наплавлення. 

ЕРЗ – 2.2.4 Обробка зварних швів у процесі та після зварювання. Перевірка якості виконання 

ручного дугового зварювання, наплавлення. Усування дефектів, що виникли при виконанні 

ручного дугового зварювання, наплавлення. 

24 

Повинен 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 електро-
дів та електродів для 

повітряно-дугового 
різання; 

перевіряти якість 
виконання технології 
зварювання, 
наплавлення та 
повітряно-дугового 
різання. 

ЕРЗ – 

2.2.4.1 

 

 

 

Обробка зварних швів.  
Обробка зварного шва у процесі та після зварювання 

(очистка від шлаку та бризок, видалення напливів та 

нерівностей).  

Проковування зварного шва. 

6 

 

 

ЕРЗ – 

2.2.4.2 

Перевірка якості зварювальних та наплавочних робіт. 

Усування дефектів. 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка якості підготовки поверхні основного металу, 

перевірка якості зварювальних електродів. 

Проведення огляду зварних швів, наплавленого металу та 

поверхні різу на наявність дефектів.  

Видалення дефектів ручною шліфувальною машинкою. 

Видалення дефектів електродуговими способами. 

 

 

 

 

          

ЕРЗ – 2.2.5 Проведення робіт з обслуговування робочого місця після виконання ручного 

дугового зварювання, наплавлення. 

10 

Повинен уміти: 
відключати 

зварювальну апаратуру 
від джерела енергії; 
змотувати зварюваль-
ний кабель, ґумовий 

рукав в бухту та 
складати в спеціально 
відведене для 
зберігання місце; 

приводити в порядок 
робоче місце, прибирати 
недогарки електродів, 
інструмент та захисні 

пристрої в спеціально 
відведене місце 

ЕРЗ – 

2.2.5.1 
Проведення робіт з обслуговування робочого місця 

після виконання ручного дугового зварювання, 

наплавлення. 

10 

 Інструктаж з охорони праці та організація робочого місця. 

Відключення зварювальної апаратури від джерела енергії. 

Прибирання робочого місця після виконання ручного 

дугового зварювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

І. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно 

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

(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

 

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 контрольновимірювальних 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. 

 

Приклади робіт 

1. Баки трансформаторів - підварювання стінок під автоматичне зварювання.  

2. Балки колискові, бруси підресорні і надресорні суцільнометалеві вагонів і вагонів 

електростанцій - приварювання підсилювальних косинців, напрямних і центрувальних 

кілець.  

3. Балки прокатні - наварювання точок і захоплювальних штабів за розміткою.  

4. Бійки, шаботи парових молотів - наплавлення.  

5. Діафрагми рам платформ і металевих піввагонів та віконні каркаси пасажирських 

вагонів - зварювання.  

6. Кожухи огорожі та інші слабонавантажені вузли сільськогосподарських машин - 

зварювання. 

7. Кронштейни жниварки, валики гальмового керування - зварювання.  

8. Кронштейни підрамників автосамоскидів - зварювання. 

9. Накладки і підкладки ресорні - зварювання.  

                   10. Опори стальні - зварювання. 

                   11. Рами баків трансформаторів - зварювання.  

                   12. Рами матриць ліжок, сітки панцерні і ромбічні - зварювання, 



 

 

                   13. Різці прості - наплавлення швидкорізу і твердого сплаву. 

 14. Стальні і чавунні дрібні відливки - наплавлення раковин на місцях, які не 

обробляються. 

 

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. 


