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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 підвищення кваліфікації 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 479 год. для професії «Електрозварник 

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

Для вивчення навчальних дисциплін професійно-теоретичної підготовки 

відводиться 112 годин. Для професійно-практичної підготовки відводиться           

296 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 виробничої практики за 

одним модулем: ЕРЗ – 4.1.  

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

промислової і пожежної безпеки, виробничої санітарії» вивчається в межах 

предмету «Охорона праці» в кількості 15 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 – 4.1 

1 Загальнопрофесійна підготовка 48 48  

1.1 Основи матеріалознавства  (БК.3) 6 6  

1.2 Технічне креслення (БК.4) 10 10  

1.3 Електротехніка (БК.5) 7 7  

1.4 Охорона праці  (БК.6) 15 15  

1.5 Читання креслень  (БК.9) 10 10  

2 Професійно-теоретична підготовка 112   

2.1 Спецтехнології 112  112 

3 Професійно-практична підготовка 296 64  232 

3.1 Виробниче навчання 144 60 84 

3.2 Виробнича практика 150   

4 Кваліфікаційна пробна робота 12   

5 Консультації 16   

6 Державна кваліфікаційна атестація  7   

7 Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 4,5)  463 

 

112 

 

344 



Базовий навчальний блок 

 
Код 

професійної 

базової 

компетент 

ності 

Найменування 

професійних базових 

компетентностей 

 

Зміст  

компетентностей 

 

Назва предмета 

 

Кількість годин 

 всього з них 

ЛПР 

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 

матеріалознавст

ва 

6 

      

 

 

 

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 
креслення механізмів та вузлів 

обладнання, що використовується, 

зварних просторових 
металоконструкцій, кінематичні 

схеми та принципові електричні 

схеми; використовувати 

технологічну документацію 

Технічне 

креслення 

10  

     

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 

 

Електротехніка 

 

7 

 

 

 



 

машин змінного струму; 

застосування постійного та змінного 
струму в зварювальних роботах  

Уміти: схематично зображати 

електричне коло 

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 

 

15 

 

 

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 

 

10 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

  
 

Назви 

предметів 

Кількість годин 

 
П
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н
о

- 

т
е
о

р
е
т
и

ч
н

е
 н

а
в

ч
а

н
н

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 – 4.1    Виконувати ручне дугове зварювання, наплавлення та повітряно-дугове 

різання деталей, вузлів та конструкцій середньої складності 

112 144 150 

ЕРЗ - 4.1.1 Виконувати ручне 
дугове та плазмове 

зварювання деталей, 

вузлів та конструкцій 
середньої складності 

покритими 

електродами та 

неплавкими 
електродами в 

захисних газах 

Знати: 
будову складної електрозварювальної 

апаратури; 

особливості зварювання та дугового 
різання на постійному і змінному 

струмі; 

технологію зварювання виробів в 

камерах з атмосферою, яка 
контролюється; 

принцип підбирання режиму 

зварювання за приладами; марки і 
типи електродів; механічні властивості 

металів, які зварює; 

технологію зварювання деталей, 

вузлів, конструкцій різної складності, 
виготовлених з різних металів і сплавів 

Уміти: 

виконувати прихвачування деталей, 
виробів та конструкцій у всіх 

просторових положеннях зварного 

шва; 

виконувати ручне дугове і плазмове 
зварювання середньої складності 

деталей апаратів, вузлів, конструкцій і 
трубопроводів з конструкційних 

сталей, чавуну, кольорових металів і 

сплавів і складних деталей, вузлів, 
конструкцій та трубопроводів з 

вуглецевих сталей у всіх просторових 

положеннях зварного шва, зварювати 

конструкції з чавуну; 
читати креслення складних зварних 

металоконструкцій 

 
Спецтехно- 

логії 

 

 

 
 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕРЗ - 4.1.2 Виконувати 
повітряно-дугове 

різання складних 

відповідальних 

деталей, вузлів та 
конструкцій з різних 

металів та сплавів 

Знати: 
технологію повітряно-дугового 

різання і стругання деталей різної 

складності; 

особливості повітряно-дугового 
різання і стругання складних 

відповідальних деталей з 

високовуглецевих, спеціальних сталей, 
чавуну і кольорових металів 

Уміти: 

виконувати кисневе різання 

(стругання) складних відповідальних 

Спецтехно- 
логії 

 

14   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деталей з високовуглецевих 

спеціальних сталей, чавуну і 
кольорових металів 

ЕРЗ - 4.1.3 Наплавлення 

складних деталей, 

вузлів, інструменту 

Знати: 

технологію і особливості наплавлення 

деталей, вузлів, інструментів різної 
складності; 

вимоги безпеки під час виконання 

наплавлення 

Уміти: 

наплавляти нагріті балони і труби, 

дефекти деталей машин, механізмів і 

конструкцій; 
наплавляти складні деталі, вузли і 

складні інструменти з різних металів 

та сплавів 

Спецтехно- 

логії 

 

12   

ЕРЗ- 

4.1.4 

Усувати дефекти, що 

виникли при 

виконанні ручного 

дугового зварювання, 
наплавлення деталей 

середньої складності 

Знати: 

способи випробування зварних швів; 

види дефектів в зварних швах і методи 

їх запобігання; 
неруйнівні методи контролю; 

методи контролю з руйнуванням 

зварних з’єднань; 
види механічних випробувань зварного 

з’єднання 

Уміти: 

контролювати непроникність зварних 
швів і з’єднань; 

усувати дефекти, виявлені зовнішнім 

оглядом і методами неруйнівного 
контролю 

Спецтехно- 

логії 

 

16   



 

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ПО РОЗРЯДАМ, МОДУЛЯМ ТА ПРЕДМЕТАМ 

 
             Професія: 7212 Електрозварник ручного зварювання 

             Рівень кваліфікації: електрозварник ручного зварювання  4-го розряду 

 

 

№ 
з/п 

 

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 – 

4.1 

 1   Загальнопрофесійна підготовка 48   48  

1.1  Основи матеріалознавства  6 
  

6  

1.2  Технічне креслення 10 
  

10  

1.3  Електротехніка 7 
  

7  

1.4  Охорона праці 15 
  

15  

1.5  Читання креслень 10 1 9 10  

2  Професійно-теоретична підготовка 112    112 

2.1  Спецтехнології 112    112 

3  Професійно-практична підготовка 

  

        пппідпідготовка 

296   64 232 

3.1  Виробниче навчання 144   60 84 

3.2  Виробнича практика 

 

 

150     

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) 

 463 

 
  

112 344 

 



 

                       
НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВИ  МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА» 

 
Професія: Електрозварник ручного зварювання 

Рівень кваліфікації: електрозварник ручного зварювання  4-го розряду 

 

План предмета 

 
Код 

професійної 

базової 

компетентності 

Базова 

компетент

ність 

Назва теми 

(компетентності) 

Кількість годин 

Всього з них 

ЛПР 

БК.3. Розуміння та засвоєння основ матеріалознавства 

 БК.3.1 Спеціальні сталі й сплави         2  

БК.3.2 Тугоплавкі та легкоплавкі метали 2  

БК.3.3 Види промислового прокату 2  

    Всього: 6  

 

Зміст 
 

Код 

професійної 

базової 

компетентності 

Базова 

компетент 

ність 

Назва теми (компетентності) 

Зміст навчального матеріалу 

Позначен

ня занять 

 

БК.3 БК.3. Розуміння та засвоєння основ матеріалознавства (6 год.) 
БК.3.1. Спеціальні сталі й сплави. 

  Основні групи спеціальних сталей і сплавів в 

залежності від основних властивостей. 

  Прецизійні сплави – сплави з заданими фізико-

механічними властивостями. 

  Маркування спеціальних сталей і сплавів.  

1-2 

 Тугоплавкі та легкоплавкі метали  

  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. 

3-4 

 Види промислового прокату  

  Загальні відомості про способи отримання металевих 

напівфабрикатів. Листовий прокат. Умовне позначення, 

застосування. 

  Сортовий прокат. Умовне позначення, застосування. 

Трубний прокат. Фасонний прокат. Умовні позначення, 

застосування. 

5-6 

 

 



 

  НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА  

      «ТЕХНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ» 

 

Професія: Електрозварник ручного зварювання 

Рівень кваліфікації: електрозварник ручного зварювання  4-го розряду 

 

План предмета 
Код 

професійної 

базової 

компетентності 

Базова 

компетент

ність 

Назва теми 

(компетентності) 

Кількість годин 

Всього 
з них 

ЛПР 

БК.4. Вміння читати та дотримуватись вимог технічного креслення 

БК.4 БК.4.1 Робочі креслення деталей 3  

БК.4.2 Складальні креслення 3  

БК.4.3 Креслення зварних конструкцій 4  

    Всього: 10  

 

Зміст 
Код 

професійної 

базової 

компетент 

ності 

Базова 

компетент

ність 

Назва теми (компетентності) 

Зміст навчального матеріалу 

Позначе

ння 

занять 

 

  БК.4.1 Робочі креслення деталей (3 год.) 

 

 Деталь та її елементи. Зміст робочих креслень. Зображення 

деталей на кресленнях: вигляди основні, додаткові; виносні 

елементи. 

  Умовності та спрощення зображень деталей на робочих 

кресленнях. Розміри та граничні відхилення, відомості про 

матеріал деталі. 

 Позначення якості обробки поверхонь деталі. Текстова 

частина робочого креслення. 

1-3 

 БК.4.2 Складальні креслення (3 год.) 

БК.4.2.1 

БК.4.2.2 

БК.4.2.3 

  Зміст складального креслення; зображення на складальних 

кресленнях: вигляди, розрізи. Розміри на складальних 

кресленнях: розміри елементів деталей, які виконуються в 

процесі складання; розміри спряжених елементів деталей, 

які зумовлюють характер з’єднання; розміри габаритні, 

встановлювальні та приєднувальні.  

  Номери позицій; специфікація, основний напис до 

специфікації. 

  Загальні відомості про з’єднання деталей: нерозмінні та 

розмінні з’єднання. Види нероз’ємних з’єднань деталей: 

паяні та з’єднання склеюванням; зварні з’єднання. 

 

4-6 

 БК.4.2 Креслення зварних конструкцій (4 год.) 

БК.4.2.1  Види зварювання: ручна електродугова (відповідно до 

діючих стандартів). Позначення зварних швів на кресленні: 

буквено-цифрові позначення зварних швів залежно від 

 

7-9 



 

БК.4.2.2 

БК.4.2.3 

форми підготовлених кромок.  

  Позначення зварних швів на кресленні: буквено-цифрові 

позначення зварних швів залежно від форми підготовлених 

кромок. 

  Величина катета зварного шва, позначення швів 

переривчатих, позначення умовних. 

  Умовне позначення швів на вигляді: лицевий бік і 

зворотній бік та на розрізах. Умовне позначення зварних 

швів – видимих та невидимих. Допоміжні умовні знаки в 

позначеннях зварних швів. 

 

 

 БК.4.2.4 Тематична атестація 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА  

      «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА» 

 

Професія: Електрозварник ручного зварювання 

Рівень кваліфікації: електрозварник ручного зварювання  4-го розряду 

 

 

План предмета 

 

Код 

професійної 

базової 

компетентності 

 

Базова 

компетент

ність 

Назва теми 

(компетентності) 

Кількість годин 

Всього 
з них 

ЛПР 

БК.5. Розуміння та засвоєння електротехніки з основами промислової електроніки 

БК.5 БК.5.1 Електричні вимірювання. 

Електровимірювальні прилади. 

2 
 

БК.5.2 Трансформатори. 1  

БК.5.3 Електричні машини. 2  

БК.5.4 Електричні апарати. 2  

    Всього: 7  

 

Зміст 
 

Код 

професійної 

базової 

компетент 

ності 

Базова 

компетентні

сть 

Назва теми (компетентності) 

Зміст навчального матеріалу 

Позна

чення 

занять 

БК.5 БК.5.1 Електричні вимірювання. Електровимірювальні прилади 

(2 год.) 

 БК.5.1.1 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. 

 

1-2 

 БК.5.2 Трансформатори (1 год.) 

БК.5.2.1  Принцип дії та будова трансформаторів. Режим роботи 

трансформатора: режим холостого ходу, режим 

короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт 

корисної дії трансформатора. Трифазні 

трансформатори. Групи з’єднання обмоток. Паралельна 

робота трансформаторів. Автотрансформатори, будова, 

принцип дії. Зварювальні трансформатори. Магнітні 

підсилювачі. 

3 

 БК.5.3 Електричні машини (2 год.) 



 

БК.5.3.1 Електричні машини змінного струму. Обертове 

магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних 

двигунів з короткозамкненим та фазним роторами. 

Область застосування асинхронних електричних 

машин. Принцип дії та будова синхронних електричних 

машин змінного струму. Обертовий момент. 

Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня й регулювальна 

характеристики. Синхронні генератори, компенсатори. 

Синхронні двигуни трифазні та однофазні.  

Електричні машини постійного струму. Принцип дії й 

будова генератора постійного струму. Електрорушійна 

сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові 

полюси. Способи збудження: незалежне, послідовне, 

паралельне, змішане. Основні характеристики 

генератора постійного струму. Паралельна робота 

генераторів. Принцип дії двигуна постійного струму. 

Схеми включення, пуск, регулювання швидкості 

обертання двигунів, їх реверсування. 

 

 

4-5 

 

 

 

 БК.5.4 Електричні апарати (2 год.) 

БК.5.4.1  Загальні відомості про електричні апарати. 

Рубильники, вимикачі, перемикачі. Запобіжники. 

Автоматичні вимикачі. Електричні виконавчі пристрої. 

Електромагнітні виконавчі пристрої. Електромагнітні 

контактори та пускачі. Електричні реле. 

 

6 

БК.5.4.2 Тематична атестація 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА  

«ОХОРОНА ПРАЦІ» 

 

Професія: Електрозварник ручного зварювання 

Рівень кваліфікації: електрозварник ручного зварювання  4-го розряду 

 

План предмета 

 

Код 

професійної 

базової 

компетентності 

Базова 

компетент 

ність 

 

Назва теми 

(компетентності) 

Кількість годин 

Всього 
з них 

ЛПР 

Розуміння, дотримання та виконання основних положень з охорони праці, промислової та 

пожежної безпеки, виробничої санітарії 

БК.6 БК.6.1 Правові та організаційні основи охорони 

праці 
2  

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 

5  

БК.6.3 Основи пожежної безпеки. 

Вибухонебезпека і вибухозахист 

виробництва 

1  

БК.6.4 Основи електробезпеки 2  

БК.6.5 Основи гігієни праці та виробничої 

санітарії.  Медичні огляди. 
2  

БК.6.6 Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
3  

    Всього: 15  

 

Зміст 

 
Код 

професійної 

базової 

компетент 

ності 

Базова 

компетент

ність 

 
Найменування професійних профільних 

компетентностей 

Позначе

ння 

занять 

БК.6 БК.6.1       Правові та організаційні основи охорони праці (2 год.) 

БК.6.1.1 

БК.6.1.2 

Державне управління охороною праці. 

Соціальна політика щодо атестації робочих місць за 

умовами праці на відповідність вимогам нормативно-

правових актів з охорони праці. 

Державний нагляд за охороною праці. Органи 

державного нагляду за охороною праці. Громадський 

контроль за додержанням законодавства про охорону 

праці, повноваження і права профспілок та 

уповноважених найманими працівниками осіб з 

питань охорони праці. 

1-2 



 

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 (5 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 

   Загальні правила поведінки працівників на території 

підприємства у виробничих та допоміжних 

приміщеннях. 

   Основні небезпеки під час проведення робіт за 

професією «Електрозварник ручного зварювання». 

   Роботи з підвищеною небезпекою при зварюванні. 

Створення безпечних умов праці при зварюванні. 

   Безпека праці під час експлуатації механічного, 

пневматичного і електричного інструменту. 

   Правила безпеки під час пуску і зупинення 

устаткування, що обслуговується; встановлення 

огорож, запобіжних пристроїв, попереджувальних 

написів, знаків. 

   Психофізичні фактори умов праці (промислова 

естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, 

кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив 

на безпеку праці. 

3-7 

   БК.6.3 
 

Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист (1 год.) 

8 

БК.6.3.1    Вимоги пожежної безпеки в цеху, на дільниці робіт. 

   Основні вимоги до шляхів евакуації, автоматичних 

систем пожежогасіння і автоматичної пожежної 

сигналізації. 

   Пожежна техніка для захисту об’єктів.  

   Особливості горіння та вибуху в апаратурі, 

виробничому приміщенні, неорганізованих газових 

викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння 

аерозолів. 

 

 БК.6.4 Основи електробезпеки (2 год.) 

  БК.6.4.1 

БК.6.4.2 

 

 

   Основні причини електротравматизму. 

Класифікація виробничих приміщень за 

електробезпекою. Допуск до роботи з електрикою. 

Наряд-допуск. Колективні засоби захисту в 

електроустановках. Індивідуальні засоби захисту в 

електроустановках. Вказівні, попереджувальні, 

приписуючи знаки безпеки і знаки заборони. 

Ізолюючі прилади. Ізолююча підставка. Засоби 

захисту від статичної електрики. 

9-10 

 БК.6.5  Основи гігієни праці, виробнича санітарія. Медичні огляди 

(2 год.) 



 

БК.6.5.1 

БК.6.5.2 

   Вентиляція і конденсація повітря. Правила 

експлуатації систем опалення й вентиляції. 

   Санітарна характеристика робочого місця. 

Санітарно-побутове забезпечення працюючих. 

   Загальні поняття про професійні захворювання: 

причини, види, облік, профілактика. 

   Медичне та санітарне обслуговування робітників. 

Медичні огляди.  

11-12 

БК.6.6 Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках (2 год.) 

БК.6.6.1 

 

   Правила надання допомоги при пораненні. Перша 

допомога при вивихах, переломах, непритомності, 

опіках, отруєнні, ураженні електричним струмом. 

Зупинка кровотечі. Оживлення методами штучного 

дихання, непрямого масажу серця. 

13-14 

БК.6.6.2 Тематична атестація 15 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«ЧИТАННЯ  КРЕСЛЕНЬ» 

 
Професія: Електрозварник ручного зварювання 

Рівень кваліфікації: електрозварник ручного зварювання  4-го розряду 

 

 

План предмета 
 

Код 

професійної 

базової 

компетентності 

Базова 

компетент

ність 

Назва теми 

(компетентності) 

Кількість годин 

Всього 
з них 

ЛПР 

БК.9. Вміння читати та дотримуватись вимог технічного креслення 

БК.9 БК.9.1 Робочі креслення деталей 2 2 

БК.9.2 Складальні креслення 4 4 

БК.9.3 Креслення зварних конструкцій 4 3 

                     Всього: 10 9 

 

 

Зміст 
 

Код 

професійної 

базової 

компетент 

ності 

Базова 

компетент 

ність 

Назва теми (компетентності)  

Зміст навчального матеріалу 

Позначен

ня занять 

БК.9 БК.9.1 Робочі креслення деталей (2 год.) 

БК.9.1.1 

БК.9.1.2 

Практична робота: 1. Читання робочих креслень 

деталей. 

1-2 

БК.9.2 Складальні креслення (4 год.) 

БК.9.2.1 

БК.9.2.2 

Практична робота: 1. Читання складальних 

креслень середньої складності.  

3-4 

БК.9.2.3 

БК.9.2.4 

Практична робота 2. Креслення виробів, що 

містять паяні з’єднання. 

5-6 

БК.9.3 Креслення зварних конструкцій (4 год.) 

БК.9.3.1 

БК.9.3.2 

БК.9.3.3 

Практична робота: Читання креслень зварних 

конструкцій середньої складності. 

7-9 

БК.9.3.4 Тематична атестація 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НАВЧАЛЬНА   ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ» 

 

Професія: 7212 Електрозварник ручного зварювання 

Рівень кваліфікації: електрозварник ручного зварювання  4-го розряду 

 

           План предмета  

 

Код 

навчального 

модуля 

Базова 

компетенти

ність 

Найменування компетентності та 

навчального модуля 

Кількість годин 

Всього з них 

ЛПР 

Модулі та професійні компетентності (професійно-теоретична підготовка) 

ЕРЗ – 4.1. Виконувати ручне дугове зварювання, наплавлення та повітряно-дугове 

різання деталей, вузлів та конструкцій середньої складності 

ЕРЗ – 4.1.1   Зварювальні трансформатори зі стабілізацією 

дуги. 

14  

ЕРЗ – 4.1.1  Універсальні і багатопостові випрямлячі 14  

ЕРЗ – 4.1.1  Перетворювачі для ручного зварювання. 8  

ЕРЗ – 4.1.1   Ручне дугове та плазмове зварювання 

деталей, вузлів та конструкцій середньої 

складності покритими та неплавкими 

електродами в захисних газах.  

14  

ЕРЗ – 4.1.1 Технологія зварювання в камерах з 

контрольованою атмосферою, плазмового 

зварювання. 

20  

ЕРЗ – 4.1.2 Повітряно-дугове різання складних деталей, 

вузлів та конструкцій з різних деталей та 

сплавів. 

14  

ЕРЗ – 4.1.3  Наплавлення складних деталей, вузлів , 

інструменту. 

12  

ЕРЗ – 4.1.4   Види дефектів зварних швів, методи їх 

запобігання й усунення. 

16  

    Всього: 112  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Зміст навчального матеріалу 

 
      Код  

навчаль  

ного   

модуля 

 

Код 

професійної 

профільної 

компетент  

ності 

 

Найменування компетентності та навчального модуля 

 
Позна 

чення 

занять 

ЕРЗ – 4.1. Виконувати ручне дугове зварювання, наплавлення та повітряно-

дугове різання деталей, вузлів та конструкцій середньої складності 

ЕРЗ – 4.1.1 Виконувати ручне дугове та плазмове зварювання 

деталей, вузлів та конструкцій середньої складності 

покритими електродами та неплавкими електродами 

в захисних газах 

     70 

ЕРЗ - 4.1.1.1 Зварювальні трансформатори зі стабілізацією дуги (14 год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Роль стабілізаторів при дуговому зварюванні на 

змінному струмі. Типи стабілізаторів для паралельного 

вмикання, будова, електрична схема. 

 Джерела змінного струму з вбудованими імпульсними 

пристроями стабілізації горіння дуги. Промислові 

джерела живлення. Технічні характеристики 

трансформаторів з імпульсними стабілізаторами 

горіння дуги. 

1-14 

ЕРЗ – 4.1.1.2 Універсальні і багатопостові випрямлячі (14 год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Призначення і принцип дії універсальних випрямлячів 

з тиристорним вирівнюючим блоком. Технічні 

характеристики універсальних тиристорних 

випрямлячів. 

  Переваги багатопостових випрямлячів. Принципові 

схеми випрямлячів. 

  Принцип дії та схеми баластного реостата. 

  Промислові реостати РБ-202, РБ-301, РБ-302, РБ-502. 

Технічні характеристики багатопостових випрямлячів. 

Можливі несправності зварювальних випрямлячів і 

способи їх усунення.  

15-28 

ЕРЗ – 4.1.1.3 Перетворювачі для ручного зварювання (8 год.) 

 Будова та принцип дії перетворювачів для ручного 

зварювання: ПД- 501, ПД-502, ПД-305, ПСО-315М, 

ПСО-300-2. 

Технічні характеристики зварювальних перетворювачів. 

29-36 

ЕРЗ – 

4.1.1.4 

 

Ручне дугове та плазмове зварювання деталей, вузлів та 

конструкцій середньої складності покритими та неплавкими  

електродами в захисних газах. (14 год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Режими зварювання плавким електродом у 

вуглекислому газі. Техніка зварювання у 

вуглекислому газі. 

  Технологія зварювання неплавкими електродами. 

Зварювання конструкційних сталей в суміші захисних 

газів на основі аргону. 

  Техніка зварювання порошковим дротом. Зварювання 

самозахисним дротом. 

37-50 



 

ЕРЗ –4.1.1.5 

 

Технологія зварювання в камерах з контрольованою 

атмосферою, плазмового зварювання (20 год.) 

 

 

 

 

  Мотивізація випадків зварювання в герметичних 

камерах: вироби складної форми, шви в різних 

площинах; необхідність особливих умов зварювання, 

підвищені вимоги до якості зварних швів. 

  Технологія та техніка зварювання. Встановлення 

режимів зварювання за приладами. 

  Сутність плазмового зварювання, його 

застосування. Отримання стисненої дуги – плазми. 

Плазмоутворюючі та захисні гази. 

  Орієнтовні режими плазмового зварювання 

нержавіючої сталі, міді, нікелю, алюмінієвих сплавів та 

низьковуглецевих сталей. 

  Комплект установки для плазмового зварювання, 

характеристики  деяких установок (УПС-201, УПС-501, 

УПО-201). Будова та принцип дії установки. 

51-70 

ЕРЗ – 4.1.2 Виконувати повітряно-дугове різання складних, 

відповідальних деталей, вузлів та конструкцій з різних металів 

та сплавів (14 год.) 

ЕРЗ – 4.1.2.1 Повітряно-дугове різання складних деталей, вузлів 

та конструкцій з різних деталей та сплавів  

Технологія повітряно-дугового різання і стругання 

деталей різної складності. 

Особливості повітряно-дугового різання і стругання 

складних відповідальних деталей з високовуглецевих, 

спеціальних сталей, чавуну і кольорових металів. 

71-84 

ЕРЗ – 4.1.3 Наплавлення складних деталей, вузлів, інструменту (12 год.) 

ЕРЗ –4.1.3.1 Наплавлення складних деталей, вузлів, інструменту.  

Технологія і особливості наплавлення деталей, вузлів, 

інструментів різної складності. 

Вимоги безпеки під час виконання наплавлення. 

85-96 

 ЕРЗ – 4.1.4 Усувати дефекти, що виникли при виконанні ручного дугового 

зварювання, наплавлення деталей середньої складності (16 год.) 

 ЕРЗ – 4.1.4.1 Види дефектів зварних швів, методи їх запобігання й 

усунення  

  Класифікація дефектів зварних швів. Характеристики найбільш поширених дефектів та  причини їх виникнення. Вплив дефектів на 

зниження міцності зварного з’єднання. Способи 

виправлення дефектів зварних з’єднань. Способи 

випробовувань зварного з’єднання. Методи контролю 

зварних швів. 

97-112   

                         Всього:     112 

 

 

 

 

 
 

 



 

НАВЧАЛЬНА   ПРОГРАМА  МОДУЛЯ                                                                                                                   

   «ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ ТА ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА» 

 

 Професія: 7212 Електрозварник ручного зварювання 

 Рівень кваліфікації: електрозварник ручного зварювання  4-го розряду 

 
            План модуля 

професійно-практичної підготовки кваліфікаційних робітників 

 

Одиниця 

модуля 

Професійно

-практична 

підготовка 

К-ть 

год. 

 

Зміст програми 

БК 

 

ЕРЗ – 4.1 

Виробниче 

навчання 

60 

 

84 

БК.1. Інструктаж безпеки праці та пожежної безпеки у 

навчальній майстерні  
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки в навчальній 

майстерні. Загальні правила і норми безпеки праці. Можливі 

причини 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 

навчальних приміщеннях, заходи з попередження пожеж. 

Правила користування первинними засобами гасіння пожеж. 

Основні правила і норми електробезпеки. Заземлення джерел 

струму й відключення мережі. 

 

БК.2. Дугове багатошарове зварювання і наплавка 
Зварювання пластин встик з U-подібною і Х-подібною 

розробкою кромок багатошаровими швами в нижньому 

положенні шва. Зварювання таврових, внапуск та кутових 

з’єднань без розробки і з розробкою кромок багатошаровими 

швами в нижньому положенні шва. Зварювання стикових, 

кутових, таврових з’єднань без скосів і зі скосами кромок 

багатошаровими швами в вертикальному і горизонтальному 

положенні шва. Зварювання стикових, кутових, таврових та 

внакрій з’єднань з розробкою кромок багатошаровими швами 

у всіх просторових положеннях шва., Наплавлення нагрітих 

балонів і труб, дефектів деталей машин, механізмів і 

конструкцій. Наплавлення складних деталей, вузлів і 

складних інструментів з різних металів та сплавів. 

 

ЕРЗ – 4.1.1. Дугове зварювання кільцевих швів  

Дугове наплавлення кільцевих швів на трубах різного 

діаметра при вертикальному і горизонтальному розміщенні 

труб. Зварювання відрізків труб встик без розробки і з 

розробкою кромок одношаровими і багатошаровими швами 

при вертикальному і горизонтальному положенні стика в 

просторі. Приварка заглушок до торців труб при 

горизонтальному розміщенні заглушок. Зварювання стиків 

труб з поворотом одношаровими і багатошаровими швами. 



 

Зварювання стиків труб без повороту. 

 

ЕРЗ – 4.1.2. Зварювання чавуну  

Вирубання дефектів і підготовка кромок під зварювання. 

Формування місць зварювання. Холодне зварювання чавуну 

стальними електродами по стальних шпильках. Холодне 

зварювання чавуну чавунними і стальними електродами, 

комбінованими електродами і електродами з монель-металу. 

Наплавлення шару латуні на чавунній пластині, заварювання 

тріщин в чавунних деталях латунню. Знайомство з 

технологією і технікою виконання гарячого зварювання 

чавуну.  

 

ЕРЗ – 4.1.3. Зварювання елементів і деталей 

трубопроводів і трубних металоконструкцій  

Електродугове зварювання труб встик без розробки і з 

розробкою кромок в різних положеннях на вертикальній 

площині. Зварювання відростків труб під різними кутами з 

розробкою і без розробки кромок. Зварювання патрубків, 

приварювання фланців до труб. Зварювання вузлів трубних 

металоконструкцій. Контроль якості електродугового 

зварювання елементів трубопроводів. Визначення й усунення 

дефектів зварювання.  

 

ЕРЗ – 4.1.4. Повітряно-дугове різання.  

Кисневе різання (стругання) складних відповідальних деталей 

з високовуглецевих спеціальних сталей, чавуну і кольорових 

металів. 

 

 Виробнича 

практика 
150 ЕРЗ – 4.1.1.  Інструктаж з охорони праці й пожежної 

безпеки на підприємстві  

Система управління охороною праці на підприємстві. 

Організація служби охорони праці на підприємстві. 

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

підприємстві.  

 

ЕРЗ – 4.1.2. Самостійне виконання робіт електрозварника 

ручного зварювання, складністю 4-го розряду 

 Інструктаж за змістом роботи, з організації робочого місця та 

безпеки праці. Самостійне виконання робіт на робочому місці 

електрозварника 4-го розряду у відповідності до вимог 

кваліфікаційної характеристики з дотриманням норм безпеки 

праці. 

 

 

 

  



 

І. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного 

навчального закладу 

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

(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія:       Електрозварник ручного зварювання 

2. Кваліфікація: електрозварник ручного зварювання 4-го розряду 

                               (IIІ рівень НРК) 

 

3. Кваліфікаційна характеристика 

4-й розряд  

Завдання та обов’язки. Виконує ручне дугове і плазмове зварювання середньої 

складності деталей апаратів, вузлів, конструкцій і трубопроводів з конструкційних сталей, 

чавуну, кольорових металів і сплавів і складних деталей, вузлів, конструкцій та 

трубопроводів з вуглецевих сталей у всіх просторових положеннях зварного шва. Виконує 

кисневе різання (стругання) складних відповідальних деталей з високовуглецевих 

спеціальних сталей, чавуну і кольорових металів, зварює  конструкції з чавуну. Наплавляє 

нагріті балони і труби, дефекти деталей машин, механізмів і конструкцій. Наплавляє 

складні деталі, вузли і складні інструменти. Читає креслення складних зварних 

металоконструкцій. 

Повинен знати: будову складної електрозварювальної апаратури; особливості 

зварювання та дугового різання на постійному і змінному струмі; технологію зварювання 

виробів в камерах з атмосферою, яка контролюється; основні закони електротехніки в 

межах роботи, яку виконує; способи випробування зварних швів; види дефектів в зварних 

швах і методи їх запобігання; принцип підбирання режиму зварювання за приладами; 

марки і типи електродів; механічні властивості металів, які зварює. 

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та 

стаж роботи за професією Електрозварник ручного зварювання 3-го розряду - не менше 1 

року. 

Приклади робіт 

1.    Апарати, посудини, ємності з вуглецевої сталі, які працюють без тиску, - зварювання. 

2. Арматура несучих залізобетонних конструкцій - зварювання. 

3. Баки трансформаторів - приварювання патрубків, зварювання коробок під виводи, 

коробок охолоджувачів, установок струму та кришок баків. 

4. Балери керма, кронштейни гребних валів - наплавлення. 

5. Гарнітура і корпуси пальників котлів - зварювання. 

6. Деталі з чавуну - зварювання, наплавлення з підігріванням і без підігрівання. 

7. Камери робочих коліс гідравлічних турбін - зварювання і наплавлення. 

8. Каркаси промислових печей і котлів - зварювання. 

9. Картери моторів - зварювання. 

10. Кільця регулювальні гідравлічних турбін - зварювання і наплавлення. 

11. Колектори газовихлопні і труби - зварювання і підварювання. 

12. Корпуси і мости ведучих коліс жниварки - зварювання. 

13. Корпуси компресорів, циліндри низького і високого тиску повітряних компресорів - 

наплавлення тріщин. 

14. Корпуси роторів з діаметром до 3500 мм - зварювання. 

15. Корпуси стопорних клапанів турбін потужністю до 25000 кВт - зварювання. 

16. Кріплення і опори для трубопроводів - зварювання. 

17. Кронштейни і шкворневі кріплення візка тепловоза -  зварювання. 



 

18. Листи великих товщин (броня) - зварювання. 

19. Пило-, газо- та повітропроводи, вузли паливоподавання та електрофільтрів - 

зварювання. 

20. Підкоси, півосі стояка шасі літаків - зварювання. 

21. Плити фундаментні великі електричних машин – зварювання. 

21. Рами конвеєрів - зварювання. 

22. Резервуари для нафтопродуктів місткістю менше 1000 куб. м - зварювання. 

23. Рейки і збірні хрестовини - наплавлення кінців. 

24. Статори турбогенераторів з повітряним охолодженням - зварювання. 

25. Станини дробарок - зварювання. 

26. Станини і корпуси електричних машин зварнолиті - зварювання. 

27. Станини великогабаритних верстатів чавунні - зварювання, 

28. Станини робочих клітей прокатних станів - наплавлення. 

29. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання і теплофікації - 

зварювання на монтажі. 

30. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання низького тиску - 

зварювання в стаціонарних умовах. 

31. Трубопроводи технологічні (V категорії) - зварювання. 

32. Фрези і штампи складні - зварювання і наплавлення швидкоріза і твердого сплаву. 

33. Фахверки, зв’язки, ліхтарі, прогони, монорейки - зварювання. 

34. Циліндри блоку автомашин - наплавлення раковин. 

35. Цистерни автомобільні - зварювання. 

36. Щогли, вишки бурові і експлуатаційні - зварювання в цехових умовах. 

 

Зварювання електродугове 

1. Арматура, трубопроводи, відростки, фланці, штуцери, балони, резервуари, цистерни з 

вуглецевих сталей, які працюють під тиском від 1,5 до 4,0 кгс/см2 . 

2. Балки і траверси візків кранів і механізмів - зварювання. 

3. Балони, баки, резервуари, цистерни, сепаратори, фільтри випарники з вуглецевих 

сталей - зварювання під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 1 до 15 кгс/см2). 

4. Банкетки, корпуси шахт, корпуси лебідок, корпуси редукторів лебідок, палубні 

стакани - зварювання під тиском від 0,1 до 1,0 МПа (від 1 до 10 кгс/см2) в нижньому 

положенні. 

5. Бачки підбивальні з маловуглецевих сталей товщиною від 1,0 до 1,5 мм - 

зварювання в нижньому положенні. 

6. Блок-секції - приварювання вигородок, наповнень до корпусу. 

7. Бобишки, фланці, навариші, штуцери балонів компресорів високого тиску - 

зварювання. 

8. Вали колінчасті середніх розмірів - зварювання і наплавлення спрацьованих 

частин. 

9. Валики ватерліній - наплавлення по корпусу судна. 

10. Вигородки, перебірки і рубки - зварювання і приварювання в різних просторових 

положеннях. 

11. Двері, кришки люків водогазонепроникні - зварювання. 

12. Двері, щити, косинці, листи, втулки з товщиною металу від 1,4 до 1,6 мм - 

зварювання. 

13. Деталі складної конфігурації, які призначені для робіт під динамічними і 

вібраційними навантаженнями, з товщиною матеріалу від 10 до 16 мм - зварювання, 

14. Деталі шельфів - приварювання до міжвідсікових поперечних перебірок. 



 

15. Днищеві, бортові, верхні і нижні палуби, платформи, об’ємні секції кінцівок, 

перебірки поперечні і поздовжні - зварювання стиків набору на стапелі. 

16. Газовихлопи, повітророзподільники, труби вентиляційні в надбудові - зварювання. 

17. Ґвинти гребні, лопаті, маточини звичайного класу точності всіх розмірів і 

конструкцій - повітряно-дугове стругання всіх поверхонь. 

18. Глушники компенсаторів високого тиску, стальні товщиною металу 1,5 мм і 

діаметром до 100 мм - зварювання. 

19. Канали суднової вентиляції - приварювання до перебірок на стапелі. 

20. Клапани вентиляції - зварювання. 

21. Клюзи якірні - зварювання.  

22. Кожухи, жолоби, панелі, піддони з вуглецевих і низьколегованих сталей товщиною 

до 2 мм, з легованої сталі товщиною понад 2 мм - зварювання. 

23. Кожухи, жолоби, панелі, піддони з легованих сталей з товщиною до 2 мм - 

зварювання. 

24. Комінгси вантажних трюмів - зварювання набору між собою у всіх положеннях. 

25. Конструкції корпусні з вуглецевих, низьколегованих і високолегованих сталей - 

повітряно-дугове стругання у важкодоступних місцях (виплавляння кореня шва, 

видалення тимчасових елементів, виплавляння дефектних ділянок). 

26. Конструкції судновізного потягу - зварювання. 

27. Коробки кабельні - зварювання під випробуванням тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 1 

до 15 кгс/см2) під час вузлового складання, 

28. Корпус надводного судна: зовнішня обшивка палуби - зварювання стиків і пазів на 

стапелі у всіх положеннях. 

29. Корпуси важких ілюмінаторів - зварювання та вварювання в корпус судна. 

30. Корпусні конструкції та вузли, до 20% зварних швів, які підлягають 

ультразвуковому або гамаграфічному контролю, - зварювання. 

31. Кришки і корпуси підшипників з відливок - зварювання під випробування та 

непроникність. 

32. Кронштейни, кромки, екрани з листового та профільного металу товщиною до 2 мм - 

зварювання. 

33. Листи знімні з вуглецевих та низьколегованих сталей - зварювання. 

34. Марки поглиблення, вантажне зварювання - приварювання до корпусу судна. 

35. Металоконструкції суден - підварювання дефектних ділянок швів під час 

випробування на стапелі і на плаву у всіх положеннях. 

36. Міжвідсікові і поперечні перебірки - зварювання наповнення і оздоблювальних 

планок. 

37. Набір денних секцій висотою від 0,8 до 1,5 м - приварювання в носовому краї, 

настилу дна і зварювання собою. 

38. Набір з обробленням кромок, стиків і пазів перебірок. 

39. Набір поздовжній і поперечний днищевих, бортових і  

палубних (розрахункових) секцій з конструкційних сталей - зварювання між собою і 

приварювання до зовнішньої обшивки та настилу палуб на передстапельному складанні.  

40. Надбудови, рубки з легованих сталей-зварювання та приварювання до основного 

корпусу. 

41. Наповнення слюсарно-корпусне - приварювання на поперечних і поздовжніх 

перебірках надбудови. 

42. Насичення вантажних щогл, стріл (головки, фундаменти, ділянки керування з 

леєрною огорожею) - приварювання до конструкцій. 

43. Настили подвійного дна - зварювання стиків і пазів на стапелі. 

44. Обухи вантажністю понад 20 т - приварювання та зварювання. 



 

45. Обухи для транспортування секцій вантажністю до 20 т - зварювання і 

приварювання до секцій. 

46. Перо керма - зварювання плоскої частини. 

47. Підкріплення під фундаменти, підпирання будівельного пристрою, бокові кілі, 

зовнішні стінки цистерн, зовнішні стінки димової труби - приварювання на стапелі. 

48. Поперечні і поздовжні перебірки, зовнішні стінки надбудов - зварювання стиків і 

пазів полотнищ у всіх просторових положеннях на стапелі. 

49. Пристрої якірні, буксирні, спускові та швартовні, упори  стройових пристроїв - 

зварювання. 

50. Рейки цехових електровізків - зварювання. 

51. Стики і пази обшивки кормової кінцівки, бракетів і стабілізаторів - зварювання. 

52. Стики листів стінок, дахів і набору внутрішніх цистерн - зварювання і приварювання 

до обшивки, перебірок та між собою. 

53. Стики монтажні залізобетонних здовжень - зварювання, 

54. Тамбур, шлюз, санвузли - зварювання і приварювання. 

55. Труби суднової вентиляції з вуглецевих та низьколегованих сталей товщиною до 2 

мм - зварювання і приварювання до них фланців. 

56. Трубопроводи - зварювання стиків з надуванням з контролем якості швів 

рентгенографуванням. 

57. Трубопроводи - зварювання стиків на підкладних кільцях з контролем якості швів 

рентгенографуванням. 

58. Трубопроводи з вуглецевих сталей, які працюють під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 

1 до 15 кгс/см2) при товщині стінки труби понад 2 мм, - зварювання. 

59. Фланці, патрубки, штуцери, привариші, насадки, ніпелі - приварювання до 

трубопроводу під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 1 до 15 кгс/см2). 

60. Фундаменти з легованих сталей під допоміжні механізми,  шлюпочні і швартовні 

пристрої - зварювання. 

61. Цистерни – зварювання швів з обробленням кромок і конструктивним 

непроварюванням на секційному зварюванні. 

62. Шпангоути - зварювання стиків під час термооброблення на установках СВЧ. 

63. Штампи для пресів тиском понад 400 т - зварювання. 

64. Щогли, вантажні стріли, вантажні колони - зварювання монтажних стиків та 

забійних листів на стапелі. 

65. Щогли сигнальні - зварювання під час складання.  

 

Зварювання в захисних газах 

1. Арматура з олов’янистих бронз під тиском від 0,1  до 1,5 (від 1 до 15 кгс/см2) - 

наплавлення розкритих дефектів відливок після механічного оброблення. 

2. Вентилятори - зварювання дисків зі щіткою з алюмінієвих сплавів. 

3. Відливки з алюмінієвих сплавів невідповідальні -  заварювання дефектів. 

4. Відливки з товщиною стінки понад 10 мм, які працюють під тиском понад 1,0 

МПа (10 кгс/см2), - заварювання дефектів. 

5. Відливки з товщиною стінки до 10 мм - заварювання раковин, тріщин під 

випробування тиском 0,1 до 1,0 МПа (від 1 до 10 кгс/см2). 

6. Вузли арматурні з кольорових металів-приварювання деталей, заварювання деталей 

під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 1 до 15 кгс/см2). 

7. В’юшки з кольорових сплавів - зварювання. 

8. Газовихлопи, глушники з нержавіючих сталей, мідно-нікелевих сплавів – 

зварювання. 



 

9. Глушники компресорів високого тиску з алюмінієвих сплавів з товщиною металу 

від 2 до 3 мм - зварювання. 

10. Головки полуменевої труби, полуменева труба з алюмінієвих сплавів - зварювання. 

11. Деталі і вузли з алюмінієво-магнієвих сплавів середньої складності, які працюють 

під тиском від 0,1 до 1,0 МПа (від 1 до 10 кгс/см2), - зварювання. 

12. Деталі і вузли струморозподільних пристроїв з алюмінієвих сплавів: коробки 

герметичні, обичайки, косинці, петлі-шарніри, банки, скоби, стояки, рамки, буртики, 

привариші, сальники, жолобки - приварювання до корпусу і зварювання. 

13. Деталі з алюмінієвих сплавів для насичення корпусу - приварювання в стельовому 

положенні. 

14. З’єднання таврові з повним проварюванням листа зовнішньої обшивки з 

алюмінієвих сплавів. 

15. Кільця відростків труб секцій з кольорових сплавів під тиском від 0,1 до 1,5 МПа 

(від 1 до 15 кгс/см2) - зварювання. 

16. Конструкції зі сплавів - прихвачування у всіх просторових положеннях. 

17. Конструкції невідповідальні з алюмінієвих, титанових і кольорових сплавів - 

зварювання отворів, прихвачування у вертикальному і стельовому положеннях. 

18. Конструкції з алюмінієвих і титанових сплавів - правлення методом накладання 

холостих валиків. 

19. Конструкції композиційні (сталь-алюмінієвий сплав) – зварювання з 

використанням біметалевих вставок. 

20. Крилатки, фланці, кришки електроприладів з алюмінієвих сплавів - заварювання 

тріщин, прив’язування відбитих частин. 

21. Надбудови, рубки з алюмінієвих сплавів - зварювання об’ємних вузлів, стиків 

набору в місцях перетинання. 

22. Невідповідальні корпусні конструкції після гідравлічних випробувань - 

прихвачування, зварювання, виправлення дефектів швів; прив’язування тимчасових 

кріплень. 

23. Обварювання, лиття, деталі з алюмінієво-магнієвих сплавів - зварювання, 

заварювання дефектів. 

24. Поршні гідроциліндрів та інші вироби (гаки якірних пристроїв, сальники лебідок) - 

наплавлення мідними сплавами. 

25. Рами, стулки з кольорового металу - приварювання вхідних деталей. 

26. Стики труб, які не працюють під тиском, з алюмінієвих та кольорових сплавів - 

зварювання поворотних стиків. 

27. Трапи вертикальні та похилі з алюмінієвих сплавів - зварювання. 

28. Фланці, валики, корпуси, коробки, кришки, блоки - наплавлення і заварювання 

бронзою, сплавами, корозійностійкими сталями. 

29. Фундаменти під механізми і прилади - правлення. 

30. Шви після автоматичного зварювання в захисних газах - виконання галтелей та 

обробних валиків. 

31. Шинопровід мідний з товщиною металу 12 мм - зварювання з попереднім 

підігріванням металу. 

32. Шпагати зі сплавів - обварювання. 

33. Щогли з алюмінієвих сплавів - зварювання стиків і пазів ствола щогли і 

приварювання комплектних виробів. 



 


