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Зведений робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників 
за професією: 7212 Електрозварник ручного зварювання   

Кваліфікація: Електрозварник ручного зварювання  2, 3, 4-го розрядів 
 

№ 
з/п 

Напрями підготовки 

Кількість годин 

Всього 
Загальнопрофесій

ний блок 
2-й розряд 

 
3 – й розряд 
 

4-й розряд 

1. Загальнопрофесійна підготовка - - - - - 
2. Професійно-теоретична підготовка 464  208 144 112 

3. Професійно-практична підготовка 1100  419 212 235 
4. Консультації 48  16 16 16 
5. Державна кваліфікаційна атестація 21  7 7 7 
6. Загальний обсяг навчального часу (без 

п.п.3.1 та 4)     
1350  650 379 370 

 
  



 Професія 7212 «Електрозварник ручного зварювання»   
Кваліфікація: Електрозварник ручного зварювання  2 розряд 

 
Професійно – теоретична підготовка 

Одиниця 
модуля 

Предмет Кількість 
годин 

Зміст програми 

ЕРЗ -  2.1 
 

Обладнання  
 

22 
 

   ТЕМА 1. Обладнання для для ручного дугового зварювання, 
наплавлення та повітряно-дугового різання. 

Загальні вимоги до устаткування зварювального поста. Основні 
види зварювальних постів. Приладдя та інструмент зварника. Види та 
будова електродотримачів. 

Зварювальні кабелі і затискачі. Одяг зварника  
Призначення та класифікація джерел живлення. 
Зварювальні трансформатори, будова та принцип дії. Технічні 

характеристики та технічне обслуговування зварювальних 
трансформаторів. Ввімкнення, налагодження та технічне 
обслуговування трансформаторів. Стабілізатори дуги змінного 
струму. Випрямлячі для дугового зварювання. Види та принцип дії. 
Технічне обслуговування випрямлячів. Зварювальні перетворювачі. 
Зварювальні генератори. Зварювальні агрегати. 

Вимоги державного стандарту до електродотримачів і 
зварювальних дротів. Вимоги до організації робочого місця і безпеки 
праці при обслуговуванні зварювального поста. 

ТЕМА. 2 Будова та правила користування газоповітряним 
пальником 
Види газоповітряних пальників. Будова та принцип дії. Правила 
користування та безпечні прийоми роботи. 



Спецтехнологія 
 

38 
 

ТЕМА 1. Нормативно-правові акти зварника з Охорони 
праці 
«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».  
«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». 
 
ТЕМА 2. Загальні відомості про зварювання, зварювальні 
з’єднання і шви. Підготовка металу до зварювання 

Сутність і класифікація основних видів зварювання. Зварні 
з’єднання. Основні поняття та визначення. Геометричні параметри 
зварного шва. Класифікація зварних швів. Умовні позначення швів 
зварних з’єднань. Підготовка металу до зварювання. Конструктивні 
елементи розчищення кромок. Складальне оснащення та пристрої. 
ТЕМА.3 Зварювальна дуга  та металургійні процеси при 
зварюванні 

Зварювальна дуга та її будова. Характеристики зварювальної 
дуги 

Зварювальні властивості дуги. Вплив магнітного поля на дугу. 
Перенесення електродного металу через дугу на виріб. Характерні 
особливості металургійних процесів при зварюванні металів. 
Кристалізація металу шва.  Структура шва та зона термічного впливу. 
Виникнення тріщин при зварюванні. Зварюваність матеріалів. 
ТЕМА. 4. Нагрівання виробів і деталей перед зварюванням і 



наплавленням 
Визначення температури нагрівання виробів з різних матеріалів 

перед зварюванням; 
Визначення тривалості нагрівання виробів з різних матеріалів перед 
зварюванням; 
Засоби вимірювальної техніки, види та характеристика. 
Практична робота .  
Визначення температури та тривалості нагрівання виробів перед 
зварюванням 

Професійно-практична підготовка 

ЕРЗ – 2.1 Виробниче 

навчання 

102 ТЕМА 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в 

навчальній майстерні 

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. 

Організація робочих місць в складально-зварювальних цехах і 

на дільницях, раціональне влаштування робочого місця. 

ТЕМА 2. Підготовка металу до зварювання 



Правка, гнуття та очищення металу. 

Розмічання за допомогою лінійки, кутника, циркуля чи за 

шаблоном.  

Рубання пластин, різання ножівкою. Обпилювання ребер і 

площин.  

Розробка кромок під зварювання. 

ТЕМА 3. Ознайомлення з обладнанням для ручного дугового 

зварювання та різання. 

Вмикання й вимикання зварювальних джерел живлення дуги 

постійного і змінного струму. 

Регулювання сили зварювального струму в зварювальних 

трансформаторах, випрямлячах та перетворювачах. Приєднання 

зварювальних кабелів. Затискання електрода в електродотримачі. 

Приєднання заземлення. Підбір електродів для повітряно-дугового 

різання. 

Приєднання різака для повітряно-дугового різання до джерела 

живлення дуги і до магістралі стиснутого повітря 

Тренування в запалюванні дуги, підтримуванні її горіння до 

повного розплавлення електрода. 

Приєднання різака, перевірка наявності розрідження в 

ацетиленовому каналі, приєднання до різака ацетиленового шланга, 

закріплення його. Встановлення тиску ріжучого кисню. Запалювання 

підігріваючого полум’я різака і його регулювання, пуск струменю 

ріжучого кисню. Гасіння полум’я різака. 

Усунення неполадок в роботі різака. 

Підігрівання металу перед різанням. Вибір номеру мундштука, 

тиску кисню та швидкості різання в залежності від товщини і марки 

сталі. 



Підключення джерел струму. Встановлення балонів з 

плазмоутворюючими газами. Встановлення різака (плазмотрона) і 

перевірка готовності апаратури до роботи. 

 
ЕРЗ - 2.2 

 

 
Обладнання 

 

 
22 

 

ТЕМА 1. Обладнання для механізованого і автоматичного 
зварювання. 

Напівавтомати для дугового зварювання. 
Підготовка напівавтоматів до роботи. 
Зварювальні автомати. 
Налагоджування та експлуатація зварювальних автоматів. 
Установка для зварювання неплавким електродом; 

налагоджування, експлуатація та ремонт. 
Установка для плазмового зварювання; налагоджування, 

експлуатація та ремонт. 
ТЕМА 2. Обладнання та пристосування для зварювання в 
захисних газах 

Класифікація обладнання для механізованого зварювання в 
захисних газах. 

Газова апаратура і прилади. 
Напівавтомати та автомати для зварювання в захисних газах. 
Характеристика зварювальних напівавтоматів. 
Гнучкі напрямні рукава для зварного дроту, пальники 
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. 



Матеріалознавс
тво 

 

22 ТЕМА 1. Зварювальні матеріали 
Основні зварювальні матеріали: зварювальний дріт, електроди, 

флюси і захисні гази. 
Зварювальний дріт, застосування, поставка, вимоги стандартів 

до якості. Стальний дріт, групи, маркування. 
Неплавкі електроди. Види, застосування, маркування. 
Плавкі покриті електроди, їх класифікація. Типи електродів. 

Умовні позначення електродів. 
Захисні гази: види, призначення. 
Інертні гази. Характеристики, сорти поставок, застосування. 
Активні гази. Характеристики, сорти поставок, застосування. 

ТЕМА 2. Основні  властивості електродів та металів і сплавів . 
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. 

Механічні властивості металів. Методи випробувань металів 
для визначення механічних властивостей. 

Технологічні властивості металів. Оброблюваність різанням, 
зварюваність, ковкість, ливарні властивості. 

Визначення чавунів. Їх частка і значення в сучасній 
промисловості. Класифікація чавунів. Вплив домішок на властивості 
чавуну. Білий і сірий чавуни, їх види та маркування.  

Визначення сталі. Значення сталей в сучасній промисловості. 
Класифікація сталей за хімічним складом, призначенням і якістю.  

Зварюваність металів. Класи зварюваності, умови зварювання 
сталей різних груп.  
 Класифікація електродів. 

 
Спецтехнологія 

 
104 

 

 
ТЕМА 1.Основи технічного нормування зварювальних робіт 

Порядок приймання і здавання зміни. «Правила охорони праці 
в металургійній промисловості» розділ VI «Загальні вимоги щодо 



створення безпечних умов праці». Нормування часу зварювання. 
Нормування ручного дугового зварювання. Нормування 
напівавтоматичного та автоматичного зварювання. Нормування 
наплавлю вальних робіт. Правила експлуатації зварювальних 
матеріалів. 
 

ТЕМА 2. Технологія ручного дугового зварювання покритими 
електродами 

Підготовка та складання деталей для зварювання. Основні типи 
зварних з’єднань (ГОСТ 5264-80). Режими ручного дугового 
зварювання. Вплив показників режимів зварювання на розміри та 
форму шва. Запалювання дуги та підтримування її горіння. 
Положення електрода, коливальні рухи електродом. Зварювання 
стикових швів у нижньому положенні. Зварювання кутових швів. 
Способи виконання швів за перерізом. Способи зварювання швів 
різної довжини. Особливості зварювання швів у різних просторових 
положеннях 

ТЕМА 3. Слюсарні роботи 
Основні види робіт під час заправляння інструменту. Призначення 

розміток. Види розміток. Призначення та застосування слюсарного 
рубання. Різання металу. Правлення, гнуття металу. Застосування  
обпилювання під час обробки металів. Застосування свердління під 
час обробки металів. 

ТЕМА 4. Зварювання в захисних газах 
       Класифікація способів зварювання в захисних газах. Схеми 
зварювання в середовищі захисних газів. Залежність захисного газу і 
роду струму від зварювальних металів. Підготовка кромок та їх 
складання під зварювання. Способи регулювання електричної дуги. 
Режим зварювання плавким електродом у вуглекислому газі. Загальні 
рекомендації з техніки зварювання. 

ТЕМА 5. Деформації та напруги при зварюванні 
Причини виникнення напруг і деформацій при зварюванні та 



способи їх зменшення. Термічна обробка при зварюванні. Вібраційна 
обробка зварних конструкцій. Забезпечення точності виготовлення 
зварних конструкцій. 
ТЕМА 6. Дугове наплавлення та напилення 

Сутність та призначення процесу наплавлення. Види наплавочних 
робіт. Загальні відомості про наплавлення. Наплавлення нелегованих 
і низьколегованих сталей. Наплавлення теплостійких 
інструментальних сталей. Наплавлення швидкорізальних сталей. 
Наплавлення корозієстійких сталей. Наплавлення високомарганцевих 
сталей. Наплавлення хромонікелевих і хромонікелемарганцевих 
сталей. Наплавлення високо хромистих чавунів.Техніка наплавлення. 
Контроль якості наплавки.  Вимоги безпеки під час виконання 
наплавлення 
ТЕМА 7.  Дугове різання. 

Особливості різних способів різання. Різання покритими 
електродами. Різання неплавкими електродами. Повітряно-дугове 
різання. Киснево-дугове різання 
ТЕМА 8. Якість зварювальних робіт. Зварні дефекти.  

Порядок використання інструменту для обробки і зачистки 
зварних швів. Вимоги безпеки при обробці зварних швів. Критерії 
якості основного та зварювальних матеріалів. Показники якості 
зварних з’єднань. Дефекти підготовки та складання. Класифікація 
дефектів за типами і видами. Зовнішні та внутрішні дефекти. 

Практична  робота . Причини дефектів, їх попередження та 
способи усунення. 
ТЕМА 9.Контроль якості 

Види контролю якості зварних швів. Контроль зовнішнім 
оглядом. Гідравлічні та пневматичні методи контролю. Хімічний 
метод контролю. Галоїдний метод контролю. Контроль капілярним 
методом. Контроль магнітним методом. Контроль ультразвуковим 
методом. Радіаційний метод контролю. Руйнівні методи контролю. 
Металографічні випробування. Корозійні випробування. Хімічний і 



спектральний аналіз. 
Практична робота: 
1. Випробування щільності зварних швів і з’єднань одним із 

видів контролю.  
ТЕМА 10. Обслуговування робочого місця після виконання 
ручного дугового зварювання та наплавлення. 

Правила зберігання та підготовки електродів до зварювання. 
Місця розташування інструментів і захисних пристроїв. 
Вимоги безпеки під час обслуговування робочого місця після 

виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-
дугового різання. 

Порядок відключення зварювальної апаратури від джерела 
енергії. 

Професійно-практична підготовка 

ЕРЗ -2.2 Виробниче 

навчання 

114 ТЕМА 1. Дугове зварювання і наплавлення деталей в різних 

просторових положеннях. 

Прихвачування деталей, виробів та конструкцій у всіх просторових 

положеннях зварного шва. 

Ручне дугове і плазмове зварювання простих деталей в нижньому і 

вертикальному положенні зварного шва. 

Зварювання виробів в захисних газах. Захист зворотного боку 

зварного шва в процесі зварювання в захисному газі 

Зварювання листового металу встик без скосу та зі скосом 

кромок суцільним одностороннім та двостороннім швами. 

Зварювання пластин однакової і різної товщини суцільним і 

переривистим швом внапуск. 

Зварювання пластин під кутом 900, 450 і 1350 без скосу кромок. 

Вирубування канавок для підварювального шва і накладання 

підварювального шва. 



Зварювання листкового металу різної товщини встик без скосу і 

зі скосом кромок, внапуск суцільним і переривистим швом. 

Зварювання кутових з’єднань без скосу і зі скосом кромок. 

Зварювання стикових і кутових з’єднань одношаровими швами. 

Наплавлення валиків на стальні пластини в різних просторових 

положеннях шва. Наплавлення сумісних і паралельних валиків в тому 

ж положенні. 

Наплавлення валиків на похилу пластину знизу вгору, зверху 

вниз і по колу. Зварювання похилих пластин знизу вгору без скосу та 

зі скосом кромок. Зварювання похилих пластин в тавровому з’єднанні 

і під кутом 900 суцільним одностороннім і двостороннім швом без 

скосу і зі скосом кромок. 

Наплавлення горизонтальних і вертикальних валиків на 

вертикальну поверхню. Зварювання пластин в горизонтальному і 

вертикальному положеннях встик, в тавр, кутом без скосу та зі 

скосом кромок. 

ТЕМА 2. Дугове наплавлення неплавкими електродами в 

середовищі захисних газів 

Наплавлення неплавкими електродами. Вибір електродів та 

режимів наплавлення. 

Наплавлення порошкоподібними твердими сплавами: 

зачищення поверхні, нанесення шару флюсу, нанесення шару 

порошкоподібного твердого сплаву, розплавлення сплаву. 

ТЕМА 3. Зварювання вуглецевих сталей 

Наплавка валиків покритими електродами на пластини з 

легованих сталей. Відпрацювання навичок ведення електрода при 

наплавленні розширених валиків. 

Зварювання стикових з’єднань без розробки і з розробкою 



кромок. Зварювання кутових таврових і напускних з’єднань в різних 

положеннях шва. 

Вправи в ручному наплавленні і зварюванні вуглецевих та 

легованих сталей неплавким електродом у захисному газі. 

ТЕМА 4. Обробка та контроль якості зварних швів у процесі та 

після зварювання. 

Обробка зварного шва в процесі та після зварювання (очищати 

від шлаку та бризок, видаляти напливи та нерівності).  

Проковування зварних швів.  

Перевірка якості підготовки поверхні основного металу.  

Перевірка якості зварювальних електродів та електродів для 

повітряно-дугового різання; 

Перевірка якості виконання технології зварювання, 

наплавлення та повітряно-дугового різання. 

Огляд зварних швів, наплавленого металу та поверхні різу на 

наявність дефектів. 

Видалення дефектів ручною шліфувальною машинкою. 

Вирубування зубилом ділянок неякісного шва. 

Видалення дефектів електро-дуговими способами. 

Заварювання видалених дефектів. 

Зачищення заварених дефектів від шлаку та бризок металу. 

Зачищення заварених дефектів ручною шліфувальною машинкою  

 Виробнича 

практика 

203 ТЕМА 1. Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки на 

підприємстві 

Інструктаж з безпеки охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві. Знайомство з підприємством. Організація служби 

безпеки праці та індивідуального захисту. 

ТЕМА 2. Самостійне виконання робіт електрозварника  ручного 



зварювання, складністю 2-го розряду 

Інструктаж за змістом роботи, з організації робочого місця та 

безпеки праці. 

Самостійне   виконання   робіт   електрозварника   ручного   

зварювання 2-го розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної 

характеристики з дотриманням норм безпеки праці. 
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Професійно – теоретична підготовка 

Одиниця 
модуля 

Предмет Кількість 
годин 

Зміст програми 

«ЕРЗ – 3.1» Обладнання 36 ТЕМА 1. Обладнання для виконання  ручного електродугового, 
кисневого різання, стругання деталей середньої складності , плазмо - 

дугового різання. 
Класифікація різців для стругання металу: за призначення, за 
конфігурацією стержня,  за направленістю головки. 
Характеристика  комбінованих різців, ріжуча частина яких виконана із 
твердих сплавів або швидкоріжучої сталі. 
Види верстатів для стругальної обробки: строгально – довбальні, 
поперечно/ поздовжньо строгальні, кромкострогальні. 
Головні параметри при виборі верстату: швидкість, якість роботи. 
Багаторізцевий спосіб обробки, використання декількох широких різців з 
твердосплавною ріжучою частиною. 
 
Типи різаків для ручного електродугового різання  та їх будова. 



Газокисневе різання. Заміна на газозварювальному обладнанні,  
зварювального пальника на газовий різак. Будова газового різака, що має 
наконечник особливої конструкції. 
 
Характеристика апаратів повітряно плазмового різання металів: 
FoxWeld PLASMA 33 Multi, BLUE WELD BEST PLASMA 60 HF, Helvi 
Combi PC 302  та інші. 
ТЕМА 2.  Обладнання для ручного зварювання кольорових металів 

(зварювання в інертних газах – захисних) 
Класифікація обладнання для механізованого зварювання. 
Газова апаратура  і прилади. 
Напівавтомати та автомати для зварювання в захисних газах. 
Характеристика зварювальних напівавтоматів. 
Гнучкі напрямні рукава для зварного дроту. 
Пальники. 
Напівавтомат ПДГО – 508 і ПДГО – 510 для дугового зварювання. 
Автомати для зварювання. 
ТЕМА 3. Обладнання для плазмового зварювання. 
 Ручні зварювальні апарати для зварювання невеликих об’ємів металу 
незначної товщини (плазмова струя отримується при використанні 
спиртових розчинів або води) - «ПЛАЗАР» (универсальний, мобільний 
плазменный апарат), Мультиплаз, Горинич. 
Автоматичні зварювальні апарати для застосування на виробництві в 
середовищі захисних газів аргон, для зварювання великих об’ємів металу 
- SBI (Австрія), EWM (Германія)  та інші. 
ТЕМА 4. Пристосування для видалення дефектів зварних швів. 
Ручні інструменти. 
Обладнання для усунення дефектів у  конструкціях із сталі  плазменно-
дуговим або повітряно-дуговим струганням. 
Абразиви для обробки поверхні.  
Шліфувальні машини для усунення дефектів. 

«ЕРЗ – 3.1» Спецтехноло 90 ТЕМА 1. Технологія дугового різання металу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BA


гія Сутність процесу термічного різання та його види. Основні умови 
різання металів окисленням. Оцінка розрізуваності сталей. 

Вибір режимів та техніки різання. 
Деформація при кисневому різанні та заходи по їх запобіганню. 
Киснево-дугове різання. Вимоги до якості кисневого різання.  
Вимоги безпеки праці при виконанні кисневого різання. 
Способи електродугового різання металу та області їх застосування. 
Дугове різання металевим електродом. Електроди для різання, 

режими різання, застосування. 
Дугове різання вугільним електродом, область застосування. 
Повітряно-дугове різання; сутність, область застосування. 

Повітряно-дугове стругання. Вибір режимів стругання в залежності від 
виду металу. 

Сутність плазмо-дугового різання. Отримання плазмової дуги. 
Параметри режиму та технологія плазмово-дугового різання. 

Вимоги безпеки праці при виконанні плазмово-дугового різання 
металу. 
ТЕМА 2 Особливості зварювання різних видів 

Плазмове зварювання. Лазерне зварювання. Електрошлакове 
зварювання. Термітне зварювання. Контактне зварювання. 

Зварювання тертям. Ультрозвукове зварювання. Зварювання 
вибухом. Зварювання під флюсом. 
ТЕМА 3. Зварювання простих і середньої складності деталей, вузлів 
та конструкцій з вуглецевих сталей і простих деталей з 
конструкційних сталей, кольорових металів та сплавів 

Дугове зварювання вуглецевих і легованих сталей. 
Зварювання чавунів. Зварювання міді. Зварювання латуні. 
Зварювання бронзи. 
Зварювання алюмінію і його сплавів. 
Зварювання титатну та його сплавів. 
Зварювання нікелю та його сплавів. 
Зварювання магнієвих сплавів. 



Зварювання свинцю. 
Зварювання цинку, срібла та інших кольорових металів і сплавів. 

ТЕМА 4. Наплавлення деталей з різних металів та сплавів. 
Ручна дугова наплавка.  
Головні параметри режиму наплавки: сила струму, напруга дуги і 

швидкість наплавки. 
Наплавлення хромонікелевих і хромонікелемарганцевих сталей 
Наплавлення високо хромистих чавунів 
Наплавлення нікелевих сплавів. 
Наплавлення кобальтових сплавів. 
Технологія наплавки твердими сплавами. 

ТЕМА 5. Деформації та напруги при зварюванні 
Причини виникнення напруг і деформацій при зварюванні та способи 

їх зменшення. 
Вібраційна обробка зварних конструкцій. 
Забезпечення точності виготовлення зварних конструкцій. 

ТЕМА 6. Зварні дефекти. Контроль якості 
Причини виникнення внутрішніх напруг і деформацій у виробах, які 
зварює, та заходи їх запобігання. 
Внутрішні дефекти, що підлягають виправленню ручною шліфувальною 
машинкою, електро-дуговими способами. 
Основні види контролю зварних швів. 
Недопустимі дефекти зварних швів. Бракові показники дефектів.  
Порядок використання інструменту для обробки і зачистки зварних швів. 
Вимоги безпеки при обробці зварних швів. 
Показники якості зварних з’єднань. 

 Матеріалозна
вство 

18 ТЕМА 1.   Чавуни 
Леговані чавуни, їх види, застосування, маркування. Класифікація 

легованих чавунів в залежності від властивостей. Застосування легованих 
чавунів. 
ТЕМА 2.  Сталі 

Конструкційні вуглецеві сталі. 



Конструкційні леговані сталі. Маркування та застосування кожної 
групи сталі. 

Інструментальні вуглецеві та леговані сталі, їх застосування та 
маркування. 

Спеціальні сталі і сплави, їх застосування та маркування. 
ТЕМА 3. Кольорові метали і їх сплави 

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. 
 
 

Професійно-практична підготовка 
Одиниця 
модуля 

Предмет Кількість 
годин 

Зміст програми 

«ЕРЗ – 3.1» Виробниче 
навчання 

114 ТЕМА 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 і відключення мережі. 
ТЕМА 2. Термічне різання металу 

Прямолінійне різанні пластин в нижньому положенні від краю і 
від середини листа. 

Криволінійне різання пластин по розмітці в нижньому і 
вертикальному положенні. Кисневе різання пластин різних товщин, 
підготовка кромок, вирізання отворів. 

Дугове різання вугільними і металевими електродами пластин 
різної товщини по прямій і по кривій лініях за розміткою. 

Різання профільного металу, різання труб, фланців і отворів. 
Користування обладнанням і апаратурою для повітряно-дугового 

різання металів. Вибір режимів для розділового та поверхневого різання 
(стругання) металів. 

Поверхневе повітряно-дугове різання (стругання) канавок різної 
ширини. Розробка кореня шва, видалення дефектних ділянок зварних 
швів. 

Киснево-дугове різання пластин різної товщини. Перевірка всіх 
видів різання. 

Техніка і технологія різання вуглецевих, легованих, спеціальних 
сталей, чавуну і кольорових металів різної товщини і конфігурації. 
ТЕМА 3. Ручне дугове зварювання простих і середньої складності 
деталей з вуглецевих, конструкційних сталей та кольорових металів і 
сплавів. 

Зварювання простих деталей, вузлів та конструкцій з вуглецевих 
сталей. 

Зварювання середньої складності  деталей, вузлів та конструкцій з 
вуглецевих сталей. 

Зварювання простих деталей, вузлів та конструкцій з 
конструкційних сталей. 

Зварювання простих деталей, вузлів та конструкцій з кольорових 



металів та сплавів. 
ТЕМА 4. Наплавлення інструментів і деталей з вуглецевих та 
конструкційних сталей 

Підготовка поверхні під наплавлення. Вибір матеріалів для 
наплавлення, підбирання режиму наплавлення. Наплавлення плоских і 
циліндричних поверхонь електродами зі стальним покриттям. Вправи з 
наплавлення порошкоподібними і литтєвими сплавами вугільним 
електродом. 

Наплавлення твердими сплавами зношених поверхонь простих 
деталей і інструментів. 
ТЕМА 5. Контроль якості зварних швів у процесі та після 
зварювання. 

Обробка зварного шва в процесі та після зварювання (очищати від 
шлаку та бризок, видаляти напливи та нерівності).  

Проковування зварних швів.  
Перевірка якості підготовки поверхні основного металу.  
Перевірка якості зварювальних електродів та електродів для 

повітряно-дугового різання; 
Перевірка якості виконання технології зварювання, наплавлення 

та повітряно-дугового різання. 
Огляд зварних швів, наплавленого металу та поверхні різу на 

наявність дефектів. 
Видалення дефектів ручною шліфувальною машинкою. 

Вирубування зубилом ділянок неякісного шва. 
Видалення дефектів електро-дуговими способами. Заварювання 

видалених дефектів. 
Зачищення заварених дефектів від шлаку та бризок металу. 

Зачищення заварених дефектів ручною шліфувальною машинкою 
 Виробнича 

практика 
98 ТЕМА 1. Інструктаж з охорони праці і 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. 
ТЕМА 2.   Самостійне   виконання     робіт  електрозварника  ручного 
зварювання,    складністю 3-го розряду 

Інструктаж за змістом роботи, з організації робочого місця та 
безпеки праці. 

Самостійне виконання робіт на робочому місці електрозварника 
ручного зварювання 3-го розряду у відповідності до вимог 
кваліфікаційної характеристики з дотриманням норм безпеки праці. 

 
                                                         Професія 7212 «Електрозварник ручного зварювання»   

Кваліфікація: Електрозварник ручного зварювання  4 розряд 
 

Професійно – теоретична підготовка 
Одиниця 
модуля 

Предмет Кількість 
годин 

Зміст програми 

«ЕРЗ – 4.1» Обладнання 16 ТЕМА 1. Зварювальні трансформатори зі стабілізацією дуги 
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. 
ТЕМА 2. Універсальні і багатопостові випрямлячі 

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. 
ТЕМА 3. Перетворювачі для ручного зварювання 

Будова та принцип дії перетворювачів для ручного зварювання: ПД-
501, ПД-502, ПД-305, ПСО-315М, ПСО-300-2. 

Технічні характеристики зварювальних перетворювачів. 
 
 

«ЕРЗ – 4.1» Спецтехнол
огія 

62 ТЕМА 1. РУЧНЕ ДУГОВЕ ТА ПЛАЗМОВЕ ЗВАРЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ, 
ВУЗЛІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ СЕРЕДНЬОЇ СКЛАДНОСТІ 
ПОКРИТИМИ ТА НЕПЛАВКИМИ ЕЛЕКТРОДАМИ В ЗАХИСНИХ 
ГАЗАХ. 

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. 

ТЕМА 2. Технологія зварювання в камерах з контрольованою 
атмосферою, плазмового зварювання 

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. 



ТЕМА  3. 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. 
ТЕМА 4. Наплавлення складних деталей, вузлів , інструменту. 
Технологія і особливості наплавлення деталей, вузлів, інструментів різної 
складності. 
Вимоги безпеки під час виконання наплавлення. 
ТЕМА 5. 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. 

«ЕРЗ – 4.1» Матеріалозн
авство 

12 ТЕМА 1. Механічні властивості металів. 
Класифікація механічних властивостей матеріалів і методи їх 

визначення. 
Механічні властивості ,які визначаються за статичного навантаження. 
Механічні властивості , що визначаються за динамічного 

навантаження. 
Вплив особливих умов експлуатації на механічні властивості 

металевих конструкцій матеріалів. 
ТЕМА 2. Зварювальні електроди 

Класифікація та умовні позначення покритих електродів. 
Марки плавких електродів . 
Призначення покритих електродів. 
Умови зберігання та підготовка до зварювання електродів. Неплавкі 

електроди. 



Підготовка вольфрамових електродів до зварювання. 
ТЕМА 3. 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. 
ТЕМА 4. 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. 
ТЕМА 5. 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. 
 

«ЕРЗ – 4.1» Читання 
креслень 

22 ТЕМА 1. Робочі креслення деталей 
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. 

Практична робота: 
1. Читання робочих креслень деталей. 

ТЕМА 2. Складальні креслення 
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.  
Практична робота: 
1. Читання складальних креслень середньої складності. 
2. Креслення виробів, що містять паяні з’єднання. 

ТЕМА 3.  Креслення зварних конструкцій 
Види зварювання: ручна електродугова (відповідно до діючих 

стандартів).  
Позначення зварних швів на кресленні: буквено-цифрові позначення 

зварних швів залежно від форми підготовлених кромок та товщини зварних 
деталей. 

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.  
Практична робота:  
1. Читання складних креслень зварних конструкцій, що відповідають  

даній кваліфікації. 
 

Професійно-практична підготовка 
Одиниця 
модуля 

Предмет Кількість 
годин 

Зміст програми 

«ЕРЗ – 4.1» Виробниче 
навчання 

102 ТЕМА 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. 
ТЕМА 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. 
ТЕМА 3.  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. 
ТЕМА 4. 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. 
ТЕМА 5. 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. 

ТЕМА 6. Повітряно-дугове різання. 
Кисневе різання (стругання) складних відповідальних деталей з 

високовуглецевих спеціальних сталей, чавуну і кольорових металів. 
 Виробнича 

практика 
133 ТЕМА 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 . 
ТЕМА 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. 
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