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№ 

з/п 
Напрями підготовки 

Кількість годин 

Всього ІІ розряд 

1. Загальнопрофесійна підготовка   

2. Професійно-теоретична підготовка 242 242 

3. Професійно-практична підготовка 590 590 

4. Додаткові компетентності   

5. 
Державна кваліфікаційна атестація (або 

поетапна атестація при продовженні навчання) 
7 7 

6. Консультації до 100  

7. Загальний обсяг навчального часу (без п.6) 839 839 
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Професія 7212 «Електрогазозварник» 
Кваліфікація: електрогазозварник ІІ розряду 

 

Професійно-теоретична підготовка 
 

Одиниця 

модуля 
Предмет 

Кількість 

годин 
Зміст програми 

Модуль  

«ЕГЗ 2.1» 

Підготовка до 

виконання і 

закінчення 

робіт 

Матеріало-

знавство  

16 Тема. Основні відомості про метали і сплави 

Значення металів для народного господарства. Історія розвитку металургії. Класифікація 

металів і сплавів. Галузі їх застосування. Кристалічні та аморфні тіла. Особливості будови 

кристалічних тіл. Процес кристалізації. Сплави металів. Вплив механічної обробки на розмір 

зерен. Методи вивчення структури металів. 

Тема. Властивості металів 

Фізичні властивості металів. Порівняння фізичних властивостей різних металів, їх значення 

для зварювальних з’єднань. Хімічні властивості. Здатність металів до хімічної взаємодії.  

Значення хімічних властивостей у різних виробничих умовах. Випробування металів на 

статичне розтягування та визначення цим методом їх властивостей. Залежність міцності металу 

від хімічного складу. Ударна в’язкість. Поняття про динамічне навантаження. Значення ударної 

в’язкості для зварного з’єднання. Технологічні властивості металів: зварюваність, ковкість, 

оброблюваність різанням, усадка. Визначення зварювання. Класифікація металів за їх 

зварюваністю. Значення зварювання для одержання якісних зварних з’єднань. 

Обладнання 

та технологія 

зварювальних 

робіт 

30 Тема. Підготовляти робоче місце  

Загальні вимоги до устаткування зварювального поста. Основні види зварювальних постів.  

Класифікація джерел живлення зварювальної дуги. Основні вимоги до джерел живлення дуги. 

Динамічні властивості джерел живлення, режим їх роботи. Величина мінімальних струмів у 

джерелах живлення. Зовнішня вольт-амперна характеристика, види характеристик. Будова 

типового зварювального трансформатора. Регулювання зварювального струму. Технічна 

характеристика трансформатора. Будова типового зварювального випрямляча. Регулювання 

зварювального струму. Технічна характеристика випрямляча.  

Приладдя та інструмент зварника. Електродотримачі. Зварювальні проводи і затискачі. Одяг 

зварника. Загальні вимоги до устаткування поста для газового зварювання та різання металів.  

Ацетиленові генератори. Типи генераторів. Класифікація генераторів за принципом дії, 

продуктивністю, тиском газу. Значення запобіжного затвору. Затвори водяного і сухого типу, 

їхні порівняльні характеристики. Балони для скрапленних і розчинених газів. Конструкція 

балонів, їхня ємність і умовні кольори фарбування для різних газів. Збереження і 
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транспортування балонів. Рукава (шланги), їхнє призначення, будова. Редуктори для стиснутих 

газів. Принцип дії і будова редуктора, правила роботи з ним. Зварювальні пальники, їхня 

класифікація. Класифікація різаків. Універсальні різаки, їхня конструкція і характеристика.  

Будову обладнання для виконання плазмового та повітряно-дугового різання. Типові вузли 

зварювальних напівавтоматів. Подавальні та притискувальні ролики. Касети для електродного 

дроту. Призначення і будова зазначених вузлів. Шлангові напівавтомати для зварювання в 

захисних газах. Основи знань про будову напівавтоматів, призначених для зварювання 

порошковим і самозахисним дротом. Газова апаратура напівавтоматів для зварювання в 

захисних газах. Типові вузли зварювальних автоматів. Подавальні та притискувальні ролики. 

Касети для електродного дроту. Призначення і будова зазначених вузлів.  

Автомати для зварювання у захисних газах і під флюсом, будова, технічні характеристики. 

Газова апаратура автоматів для зварювання у захисних газах. Флюсова апаратура автоматів для 

зварювання під флюсом, флюсові бункери. Флюсові патрубки і заслінки. Пристрої для просіву 

флюсу. Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при обслуговуванні зварювального 

поста. Режими зварювання. Основні і додаткові показники режиму зварювання. Вплив 

показників режиму зварювання на розміри і форму шва.  

Основні види і послідовність виконання робіт при підготовці металу до зварювання. Способи 

виправлення, розмітки та різання металу. Різання металу. Роздільне та поверхневе різання, 

механічне різання та інші способи різання з урахуванням припусків на обробку. Форми і 

способи обробки країв металу для зварювання.  

Зачищення підготовлених країв металу і прилеглих поверхонь. Вимоги до якості підготовки 

країв і зачищення поверхонь металу, які підлягають зварюванню. Пристосування та обладнання 

для складання деталей під зварювання. Правила складання деталей під зварювання.  

Тема. Прибирати технологічне сміття під час та після роботи.  

Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці до початку, під час та по закінченню 

виконання ручного дугового зварювання. Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці 

до початку, під час та по закінченню виконання газового зварювання. Вимоги до організації 

робочого місця і безпеки праці до початку, під час та по закінченню виконання 

напівавтоматичного, автоматичного зварювання. Порядок дій при виникненні аварійних 

випадків. 

Технічне 

креслення 

22 Тема. Геометричні побудови в кресленні. Види проекцій 

Елементи геометрії в контурах плоских деталей. Прийоми геометричних побудов у кресленні і 

під час розмічання. Прямокутні проекції. Прямокутне проектування як основний спосіб 

зображення, що використовується в техніці і на виробництві. Прямокутне паралельне 

проектування як головний спосіб одержання зображень деталей на кресленнях. Єдина система 

конструкторської документації (ЄСКД) – звід правил виконання і оформлення креслень. 
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Призначення ескізів. Послідовність виконання ескізів. Читання креслень деталей, що 

виготовляються на даному підприємстві. Комплексне креслення. Особливості виконання роботи 

за кресленням: виконання сполучених поверхонь, визначення шорсткості поверхні і розмірів з 

граничними відхиленнями 

       Тема. Поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення 

Поняття про перерізи. Правила позначення перерізів. Призначення перерізів та їх утворення. 

Графічне позначення матеріалів в перерізах. Поняття про розрізи, їх відмінність від перерізів.  

Прості та складні розрізи. Правила виконання розрізів, їх позначення.  Місцеві розрізи, їх 

призначення. З’єднання половини виду і половини розрізу. Читання форми деталі за 

зображеннями, що містять розрізи і перерізи, призначення розрізів і перерізів. Різниця між 

розрізами і перерізами. Поняття про технічне рисування. Відмінність його від креслення.  

Технічний рисунок простих і об’ємних фігур. 

Електротехніка 

з основами 

промислової 

електроніки 

16 Основні поняття про електричне коло, електричні кола постійного струму, магнітного 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. 

 

Професійно-практична підготовка 
 

Модуль  

«ЕГЗ 2.1» 

Підготовка до 

виконання і 

закінчення 

робіт 

Виробниче 

навчання 

60 

 

Тема. Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з майстернею.  

Тема. Підготовка країв металу під зварювання.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  

Вправи.  

Гнуття листового металу, за заданим контуром та розміром (гнуття бокових стінок совка, 

сапки, окучника, граблів).  

Контроль якості робіт.  

Тема. Підготовка країв металу під зварювання.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  

Вправи.  

Гнуття листового металу, за заданим контуром та розміром (гнуття бокових стінок совка, 

сапки, окучника, граблів).  

Контроль якості робіт.  
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Тема. Опанування навичок складання деталей під зварювання з забезпеченням 

рівномірного зазору.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  

Вправи.  

Опанування навичок складання деталей під зварювання з забезпеченням рівномірного зазору 

з’єднання: - совка, - сапки, -окучника, - граблів.  

Контроль якості робіт. 

Тема. Вмикання і вимикання джерел живлення дуги. Регулювання сили зварювального 

струму  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  

Вправи.  

Ознайомлення зі зварювальним устаткуванням і апаратурою, правилами їх обслуговування. 

Вмикання і вимикання-джерел живлення дуги. Регулювання сили зварювального струму в 

зварювальних трансформаторах, випрямлячах, і перетворювачах.  

Контроль якості робіт.  

Тема. Затиск електрода в електродотримачу. Тримання електродотримача і щитка в 

руках  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  

Вправи.  

Виконання вправ, що до приєднання зварювальних проводів, затиску електроду в 

електродотримачу, тримання електродотримача і щитка в руках.  

Контроль якості робіт.  

Тема. Підготовка генератора до роботи, підготовка водяного затвора. Розряджання 

генератора після закінчення робіт.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  

Вправи.  

Ознайомлення з будовою газозварювальної апаратури. Підготовка газозварювальної апаратури 

до роботи. Правила наплавлення і газового різання. Розрядження генератора після закінчення 

робіт.  

Тема. Підготовка напівавтоматів та зварювальних автоматів до роботи.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  
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Вправи.  

Регулювання режимів зварювання, заправляння зварювального дроту, обслуговування 

газового обладнання, обслуговування флюсоживильного обладнання.  

Тема. Підготовка напівавтоматів та зварювальних автоматів до роботи.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  

Вправи.  

Регулювання режимів зварювання, заправляння зварювального дроту, обслуговування 

газового обладнання, обслуговування флюсоживильного обладнання.  

Тема. Сортування та підготовка до утилізації технологічного сміття, що виникає під час 

та по закінченню зварювальних робіт.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами. 

 

Професійно-теоретична підготовка 
 

Модуль  

«ЕГЗ 2.2» 

Забезпечення 

безпечної і 

безаварійної 

роботи 

устаткування 

Матеріало-

знавство 

8 Тема. Залізовуглецеві сплави 

Відомості про виробництво сталі. Склад сталі. Використання. Вплив окремих складових 

хімічних елементів на властивості сталі. Класифікація сталі за хімічним складом, призначенням 

і  способом одержання. Держстандарт на сталь. Прокат сталі. Листовий, профільний прокат. 

Труби. Вуглецеві  сталі, їх хімічний склад, механічні можливості, галузь застосування. 

Маркування сталей різного призначення. 

Лабораторно-практична робота №1 (2 год).  

Вивчення мікроструктури вуглецевих сталей. 

Обладнання 

та технологія 

зварювальних 

робіт 

40 

 

 

Тема. Проведення щозмінні огляди і технічне обслуговування електроустаткування, що 

експлуатується, виявлення і усунення неполадок в роботі обслуговуваного устаткування і 

апаратури.  

Пристосування та інструмент для проведення технічного обслуговування обладнання та 

апаратури. Обслуговування джерел живлення дуги. Обов'язки зварника. Проведення ремонту 

клем кабелю живлення і зварювального кабелю. Зберігання, експлуатація та проведення 

ремонту засобів захисту та інструменту зварника. Регулювання сили зварювального струму 

Підбір режимів зварювання. Регулювання сили зварювального струму. Підбір режимів 

зварювання. Апарати для підвищення стійкості горіння дуги. Осцилятори, їх призначення і 

принцип роботи.  

ЛПР Вивчення зовнішньої вольт-амперної характеристики трансформатора.  
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Тема. Проведення щозмінні огляди і технічне обслуговування газового обладнання та 

устаткування, що експлуатується, виявлення і усунення неполадок в роботі 

обслуговуваного устаткування і апаратури  

Будова і обслуговування генераторів. Несправності в роботі генераторів і способи їх усунення.  

Запобіжні заходи при роботі з ацетиленовими генераторами. Будова і обслуговування 

постових затворів. Причини замерзання редуктора, способи усунення замерзання. Поводження з 

пальниками, усунення несправності, ремонт. Поводження з різаками, усунення несправності, 

ремонт. Проведення ремонту різака для повітряно-дугового різання.  

Тема. Забезпечення безпечної і безаварійної роботи устаткування для 

напівавтоматичного та автоматичного зварювання. 
Обслуговування напівавтоматів для зварювання в захисних газах. Обслуговування автоматів 

для зварювання у захисних газах і під флюсом. Правила безпеки під час проведення 

зварювальних робіт на автоматах. Експлуатація устаткування відповідно до інструкцій. Основи 

знань про будову і роботу автоматів, які є на підприємстві. Механізми подачі електродного 

дроту. Вивчення будови і роботи напівавтоматів, які є на підприємстві. Основні експлуатаційні 

пошкодження газорізальної апаратури й устаткування, засоби їх усунення. Безпечні прийоми 

робіт. Обслуговування напівавтоматів для зварювання в захисних газах. Обслуговування 

автоматів для зварювання у захисних газах і під флюсом. Правила безпеки під час проведення 

зварювальних робіт на автоматах. Експлуатація устаткування відповідно до інструкцій. Основи 

знань про будову і роботу автоматів, які є на підприємстві. Зварювальні перетворювачі, їх 

класифікація. Загальні відомості про зварювальні агрегати. Поняття про металургійні процеси  

зварювання. Забруднення металу шва, шкідливі домішки. Основні відомості про зварювальну 

дугу, її визначення. Види зварювальних дуг. Умови горіння зварювальної дуги, її будова та 

особливості. Теплова дія дуги. Пряма і зворотна полярності. Способи запалювання 

зварювальної дуги. Ознаки горіння, що характеризують оптимальні умови, дуги. Стабілізація 

горіння дуги.  

ЛПР Обслуговування та ремонт електро та газового обладнання.  

Складально-збиральні пристосування для зварювання. Обслуговування та ремонт допоміжног о 

ручного електроінструменту. Обслуговування та ремонт допоміжного ручного 

електроінструменту. Основи технічного нормування зварювальних робіт. 

Технічне 

креслення 

16 Тема. Читання зображень деталей, його послідовність 

Розчленування деталі на прості елементи, виділення простих геометричних тіл як один з 

перших ступенів читання креслення деталі. Читання зображень деталей; розташування їх на 

кресленні. Читання умовностей і спрощень, що використовуються на кресленнях деталей для 

скорочення кількості зображень. Читання розмірів на кресленнях. Позначення допусків на 

кресленнях. Допуски позначення ухилу. Читання креслень та технічних вимог до них.  
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Зазначення на кресленнях допусків розташування поверхонь та їх читання. 

    Тема. Складальне креслення, його призначення 

Основні відомості про складальне креслення. Дві основні групи розмірів на складальних 

кресленнях: виконавчі і довідкові. Послідовність читання складальних креслень. Умовності і 

спрощення зображень на складальних кресленнях. Розміри на складальних кресленнях. 

Зображення  нерознімних з’єднань (клєємеханічних і зварних). Зверні з’єднання. Умовні 

графічні позначення зварних швів. Оформлення зварні з’єднань. 

 

Професійно-практична підготовка 
 

Модуль  

«ЕГЗ 2.2» 

Забезпечення 

безпечної і 

безаварійної 

роботи 

устаткування 

Виробниче 

навчання 

48 Тема. Вибір устаткування зварювального поста для ручного дугового зварювання.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення із 

устаткуванням зварювального поста, правилами їх вибору та розміщення.  

Вправи.  

Облаштування стаціонарних та пересувних зварювальних постів, розміщення обладнання.  

Тема. Підготовка до роботи, регулювання зварювального струму, джерел живлення 

зварювальної дуги.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення з 

джерелами живлення дуги.  

Вправи.  

Ознайомлення з надписами на корпусі джерела зварювальної дуги, розташування органів 

регулювання сили струму, вхідних та вихідних затискачів для підключення джерела до високої 

вхідної частини напруги та вихідної низької напруги для зварювання.  

Вмикання і вимикання джерел живлення дуги. Регулювання сили зварювального струму в 

зварювальних трансформаторах і випрямлячах.  

Запам’ятовування нормального робочого та холостого гудіння джерела живлення дуги (або 

його відсутності). Перевірка роботи джерела живлення в робочому та холостому режимах.  

Тема. Вибір устаткування зварювального поста для газового зварювання.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення із 

устаткуванням зварювального поста, правилами їх вибору та розміщення.  

Вправи.  

Облаштування стаціонарних та пересувних зварювальних постів, розміщення обладнання.  

Тема. Підготовка до роботи, правила користування та обслуговування 

газозварювального обладнання з дотриманням вимог безпеки праці.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення з 

будовою ацетиленових генераторів, правилами їх безпечного обслуговування.  
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Вправи.  

Підготовка генератора до роботи: заливання водою, заряджання карбідом кальцію, підготовка 

водяного затвора, продувка при виділенні ацетилену. Підготовка балонів, редукторів, рукавів 

(шлангів) до роботи: під’єднання редукторів, рукавів, з’єднання частин рукавів, встановлення 

тиску на редукторах, відкривання та закривання вентилів. Обслуговування ацетиленових 

генераторів з дотриманням вимог безпеки праці.  

Тема. Вибір устаткування поста для кисневого різання.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення із 

устаткуванням поста для кисневого різання, правилами їх вибору та розміщення.  

Вправи.  

Облаштування стаціонарних та пересувних постів для кисневого різання, розміщення 

обладнання.  

Тема. Підготовка до роботи, правила користування та обслуговування різаків з 

дотриманням вимог безпеки праці.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення з 

будовою різаків, правилами їх безпечного обслуговування.  

Вправи.  

Підготовка різака до роботи: збирання різака, перевірка різака на розрідження та 

газонепроникність, під’єднання різака до шлангів, видалення із шлангів повітря, продування 

різака, розбирання різака. Запалювання і гасіння полум’я. Обслуговування різака з дотриманням 

вимог безпеки праці.  

Тема. Підготовка до роботи, обладнання для механізованого зварювання з дотриманням 

вимог безпеки праці.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення з 

будовою та підготовкою до роботи обладнання для механізованого зварювання, правилами його 

безпечного обслуговування.  

Вправи.  

Підготовка напівавтоматів до роботи. Встановлення касет у механізм подачі зварювального 

дроту, підведення дроту до пальника. Регулювання швидкості подачі електродного дроту. 

Підготовка газової апаратури до роботи. Встановлення редуктора, витратоміра, підігрівача. 

Під’єднання шлангів. Регулювання тиску газу та відключення подачі газу.  

Тема. Правила користування та обслуговування обладнання для механізованого та 

автоматичного зварювання з дотриманням вимог безпеки праці.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення з 

будовою та підготовкою до роботи обладнання для механізованого та автоматичного  

зварювання, правилами його безпечного обслуговування.  
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Вправи.  

Підготовка напівавтоматів до роботи. Встановлення касет у механізм подачі зварювального 

дроту, підведення дроту до пальника. Регулювання швидкості подачі електродного дроту. 

Підготовка газової апаратури до роботи. Встановлення редуктора, витратоміра, підігрівача. 

Під’єднання шлангів. Регулювання тиску газу та відключення подачі газу. Підготовка й засипка 

флюсу в бункерний пристрій. Подавання флюсу в зону зварювання, припинення подачі флюсу, 

його прибирання. Зміна швидкості подачі дроту. 

 

Професійно-теоретична підготовка 
 

Модуль  

«ЕГЗ 2.3» 

Виконання 

робіт із 

зварювання 

простих 

деталей, вузлів 

і конструкцій 

Матеріало-

знавство 

20 Тема. Зварювальні матеріали 

Зварювальні матеріали. Види зварювальних матеріалів і вимоги до них. Марки зварювального 

дроту і класифікація відповідно до Державного стандарту. Транспортування і збереження 

зварювального дроту. Загальні відомості про електроди. Держстандарти на електроди.  Вимоги 

до електродів. Їх призначення та вплив на якість зварних з’єднань. Електродне покриття. Групи 

електродних компонентів (стабілізаційні, шлакоутворюючі, легуючі, сполучені). Класифікація 

електродних покриттів: руднокислі, фтористо-кальцієві, рутилові, органічні. Вплив різних 

елементів покриття електродів на властивості металу зварного шва. Електроди для зварювання 

та наплавлення деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевих сталей (типи, марки), бракувальні 

ознаки електродів. Порядок перевірки електродів. Правила зберігання електродів на складах 

монтажної організації, ділянці, на робочому місці зварника. Способи підвищення витривалості 

електродів. Заточування електродів. Норми витрат електродів. Вугільні та графітові електроди. 

Їх характеристика. Використання. Методи стабілізації дуги. Пропан-бутанові суміші. Види і 

склад скраплених газів. Їх властивості і використання для газового зварювання. Переваги 

пропан-бутанових сумішей  порівняно з ацетиленом. Властивості пропан-бутанових сумішей, 

що обмежують їх широке використання при зварюванні і різанні металів. Інші горючі гази і 

рідини, застосовувані при газовому зварюванні і різанні металів: коксовий газ, нафтовий газ, гас.  

Присадні матеріали. Призначення присадних матеріалів і вимоги до них. Зварювальний дріт , 

його види і марки. Вимоги до присадочного дроту для зварювання сталей.  Присадний дріт для 

газового зварювання, його маркування. Правила розфасовки, упакування, транспортування і 

збереження присадних матеріалів для газового зварювання металів і сплавів.  Флюси. 

Застосування флюсів при газовому зварюванні металів і сплавів. Вимоги до флюсів. Основні 

компоненти флюсів і їх призначення. Вибір флюсів  залежно від виду металу, що зварюється, і 

інших факторів. Збереження і транспортування. 
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Обладнання 

та технологія 

зварювальних 

робіт 

74  Тема. Виконувати ручне дугове, газове і напівавтоматичне зварювання і наплавлення 

простих деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевих сталей в нижньому положенні шва.  

Поняття про технологію ручного дугового зварювання. Техніка наплавлення швів. 

Запалювання зварювальної дуги. Довжина дуги. Положення електрода. Коливальні рухи 

електрода  

Наплавлення валиків, його сутність і техніка. Способи заповнення шва по довжині і перетину. 

Кінцівка шва. Технологія зварювання, вибір його режиму. Основні і додаткові показники 

режиму зварювання. Вплив показників режиму зварювання на розміри і форму шва. Зварювання 

стикових швів. Зварювання кутових швів. Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці 

при ручному дуговому зварюванні.  

ЛПР Вивчення основних параметрів режиму зварювання.  

Поняття про технологію газового зварювання. Зварювальні матеріали. Гази, присадочний дріт, 

флюси для газового зварювання. Кисень, горючі гази. Карбід кальцію. Основи технології 

газового зварювання. Нормування ацетиленокисневого зварювання. Зварювальне полум'я. 

Техніка газового зварювання. Ліве і праве зварювання. Режими зварювання. Газополуменеве 

наплавлення твердими сплавами. Вибір способу зварювання залежно від положення шва в 

просторі.  

ЛПР Вивчення режиму зварювання та витрат ацетилену і кисню. Технологія автоматичного і 

механізованого дугового зварювання. Підготовка поверхні металу до зварювання, методи 

очищення. Способи виконання двобічних стикових швів. Способи виконання кутових швів.  

Технологічні особливості зварювання вуглецевих сталей у захисних газах і під флюсом першої 

групи зварюваності. Розрахунок і вибір режиму зварювання. Особливості автоматичного 

дугового зварювання порошковим і самозахисним дротом. Особливості механізованого дугового 

зварювання порошковим і самозахисним дротом. Наплавлення дугове в захисних газах.  

Наплавлення порошковим дротом. Вибір марки порошкового дроту. Деформації при 

зварюванні і наплавленні, причини виникнення і запобіжні заходи.  

ЛПР Налаштування напівавтомата до роботи.  

Пристосування для механізації допоміжних робіт при зварюванні: маніпулятори, кантувачі, 

обертачі, роликові стенди та інші. Механізація і автоматизація зварювальних робіт. Автоматичні 

і потокові лінії.  

Тема. Виконувати ручне кисневе різання сталевого легковагового і важкого лому, 

кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне різання в нижньому і вертикальному 

положеннях простих деталей з вуглецевих сталей за розміткою вручну  

Умови кисневого різання металу. Режими кисневого різання.  

Правила користування газовим різаком. Кисневе різання пластин різної товщини з вуглецевих 

сталей першої групи розрізуваності. Різання сталей товщиною (8-10 мм). Різання сталей 
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товщиною (8-10 мм). Особливості технології різання різнопрофільного металу. Пакетне різання.  

Технологія ручного кисневого різання сталевого легковагового і важкого брухту. Кисневе 

прямолінійне і криволінійне різання в нижньому положенні простих деталей з вуглецевих 

сталей за розміткою вручну. Кисневе прямолінійне і криволінійне різання в вертикальному 

положенню простих деталей з вуглецевих сталей за розміткою вручну. Кисневе машинне 

прямолінійне і криволінійне різання в нижньому положенні простих деталей з вуглецевих 

сталей за розміткою. Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при газовому різанні.  

Режими плазмового та повітряно-дугового різання металу. Технологія роздільного повітряно-

дугового різання металу. Технологія поверхневого повітряно-дугового різання металу. 

Технологія плазмового прямолінійного і криволінійного різання в нижньому положенні, 

простих деталей з вуглецевих сталей за розміткою вручну. Технологія плазмового 

прямолінійного і криволінійного різання в вертикальному положенні, простих деталей з 

вуглецевих сталей за розміткою вручну.  

ЛПР Вивчення режиму різання та витрат ацетилену і кисню. Киснево-флюсове та інші види 

різання.  

Тема. Перевіряти якість зварного шва, заварювати видалені дефектні ділянки і 

проводити їх зачистку від шлаку і бризок металу  

Класифікація дефектів зварних швів. Засоби запобігання дефектів, вплив дефектів на 

працездатність зварних конструкцій. Способи усунення дефектів.  

Основні види дефектів та причини їх виникнення в процесі різання металів. Вимоги до 

точності та якості різання.  

Основні види візуального контролю заготовок. Контроль якості металу заготовок і чистоти 

обрізки країв під зварювання шляхом зовнішнього огляду неозброєним оком і через лупу.  

Контроль якості зварювальних матеріалів. Контроль якості збирання конструкцій під 

зварювання, розташування, кількості і розмірів прихваток.  

Види контролю в процесі зварювання: постійне спостереження за станом зварювальної 

апаратури, інструменту, приладів, пристосувань. Контроль режиму зварювання, послідовності 

накладення швів  

Загальні відомості про види контролю, що не руйнують зварні шви і вироби.  

Призначення контролю швів на непроникність. Основні дефекти, що виявляються в процесі 

контролю на непроникність.  

Методика проведення випробувань. Визначення якості зварювання за результатами 

випробувань. 

 

Професійно-практична підготовка 
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Модуль  

«ЕГЗ 2.3» 

Виконання 

робіт із 

зварювання 

простих 

деталей, вузлів 

і конструкцій 

Виробниче 

навчання 

174 Тема. Вибір зварювальних матеріалів для ручного дугового зварювання.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення з 

умовним позначенням електродів, орієнтовне визначення марки зварюваного металу.  

Вправи.  

Вибір типу електрода залежно від заданої марки металу та її товщини. Вибір марки електрода 

залежно від типу зварного з’єднання та умов зварювання. Орієнтовне визначення марки металу 

за зовнішніми ознаками та механічними властивостями заготовок.  

Тема. Наплавлення швів.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення з 

правилами і прийомами наплавлення валиків.  

Вправи.  

Тренування в запалюванні зварювальної дуги, у підтримці її горіння до повного розплавлення 

електрода. Наплавлення валиків на сталеві пластини в нижньому положенні шва різними 

способами, наплавлення суміжних і рівнобіжних валиків у тому ж положенні.  

Тема. Технологія ручного дугового зварювання, вибір параметрів режиму зварювання.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення з 

правилами і прийомами вибору параметрів режиму зварювання.  

Вправи.  

Вибір способу запалювання дуги залежно від умов зварювання та навичок зварника. Вибір 

параметрів режиму зварювання залежно від марки металу, електрода, типу зварного з’єднання. 

Установлення необхідної сили зварювального струму залежно від марки металу, електрода, 

типу зварного з’єднання.  

Тема. Ручне дугове зварювання стикових швів у нижньому положенні.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення з 

правилами і прийомами зварювання.  

Вправи. 

 Зварювання стикових з’єднань без скосу та із скосом кромок суцільним однобічним і 

двобічними швами. Зварювання пластин однакової і різної товщини суцільним та 

переривчастим швом. Зварювання з'єднань внапуск. Зварювання стикових з'єднань 

одношаровими і багатошаровими швами. 

Тема. Ручне дугове зварювання кутових швів у нижньому положенні.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення з 

правилами і прийомами зварювання.  

Вправи.  

Зварювання кутових з’єднань без скосу та із скосом кромок суцільним однобічним і 

двобічними швами. Зварювання пластин однакової і різної товщини суцільним та 



14 

 

переривчастим швом. Зварювання таврових з'єднань без скосу і зі скосом кромок. Зварювання 

з'єднань внапуск. Зварювання кутових з'єднань одношаровими і багатошаровими швами.  

Тема. Ручне дугове зварювання кутових швів у нижньому положенні.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення з 

правилами і прийомами зварювання.  

Вправи.  

Зварювання кутових з’єднань без скосу та із скосом кромок суцільним однобічним і 

двобічними швами. Зварювання пластин однакової і різної товщини суцільним та 

переривчастим швом. Зварювання таврових з'єднань без скосу і зі скосом кромок. Зварювання 

з'єднань внапуск. Зварювання кутових з'єднань одношаровими і багатошаровими швами. 

Тема. Зварювання кутових та таврових з’єднань багатошаровими швами.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт.  

Вправи 

Зварювання кутових та таврових з’єднань зі скосом кромок багатошаровим швом. Товщина 

металу 10мм.  

- кутові з’єднання  

- таврові з’єднання  

Контроль якості робіт.  

Тема. Вибір зварювальних матеріалів для газового зварювання.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення з 

умовним позначенням зварювального дроту, орієнтовне визначення марки зварюваного металу.  

Вправи.  

Вибір марки зварювального дроту та газів залежно від заданої марки металу та її товщини. 

Вибір зварювальних матеріалів залежно від типу зварного з’єднання та умов зварювання. 

Орієнтовне визначення марки металу за зовнішніми ознаками та механічними властивостями 

заготовок.  

Тема. Регулювання та вибір зварювального полум'я.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення з 

правилами регулювання зварювального полум’я.  

Вправи.  

Запалювання і гасіння пальника, регулювання полум'я. Визначення виду полум’я за 

зовнішніми ознаками.  

Тема. Технологія газового зварювання, вибір параметрів режиму зварювання.  

 Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення з 

правилами і прийомами вибору параметрів режиму зварювання.  

Вправи.  
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Вибір параметрів режиму зварювання залежно від марки металу його товщини та типу 

зварного з’єднання. Установлення необхідного тиску на редукторах, номеру мундштука 

(наконечника) залежно від марки металу його товщини та типу зварного з’єднання.  

Тема. Газове зварювання стикових швів у нижньому положенні.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення з 

правилами і прийомами зварювання.  

Вправи.  

Наплавлення валиків на сталевих пластинах товщиною 5-8 мм із низько вуглецевої сталі 

першої групи зварювання без присаджувального дроту правим і лівим способами. Прихватка і 

зварювання пластин товщиною 2, 3 і 4 мм стиковими швами без розробки кромок. Зварювання 

пластин товщиною від 5 до 10 мм стиковими швами з однобічним скосом двох кромок. 

Зварювання кільцевих швів у нижньому положенні. 

Тема. Газове зварювання кутових швів у нижньому положенні.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення з 

правилами і прийомами зварювання.  

Вправи.  

Наплавлення валиків на сталевих пластинах товщиною 5-8 мм із низько вуглецевої сталі 

першої групи зварювання без присаджувального дроту правим і лівим способами. Прихватка і 

зварювання пластин товщиною 2, 3 і 4 мм кутовими швами без розробки кромок. Зварювання 

пластин товщиною від 5 до 10 мм кутовими швами з однобічним скосом двох кромок. 

Зварювання кільцевих швів у нижньому положенні.  

Тема. Газове зварювання кутових швів у нижньому положенні.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення з 

правилами і прийомами зварювання.  

Вправи.  

Наплавлення валиків на сталевих пластинах товщиною 5-8 мм із низько вуглецевої сталі 

першої групи зварювання без присаджувального дроту правим і лівим способами. Прихватка і 

зварювання пластин товщиною 2, 3 і 4 мм кутовими швами без розробки кромок. Зварювання 

пластин товщиною від 5 до 10 мм кутовими швами з однобічним скосом двох кромок. 

Зварювання кільцевих швів у нижньому положенні. 

Тема. Вибір зварювальних матеріалів для виконання автоматичного та 

напівавтоматичного зварювання.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення з 

умовним позначенням зварювального дроту, флюсу орієнтовне визначення марки зварюваного 

металу.  

Вправи.  
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Вибір марки зварювального дроту, захисного газу, флюсу залежно від заданої марки металу та 

її товщини. Вибір зварювальних матеріалів залежно від типу зварного з’єднання та умов 

зварювання. Орієнтовне визначення марки металу за зовнішніми ознаками та механічними 

властивостями заготовок.  

Тема. Механізоване зварювання стикових швів у нижньому положенні.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення з 

прийоми зварювання й наплавлення.  

Вправи.  

Зварювання прямолінійних швів, наплавлення валків на пластинах за прямою та 

криволінійною траєкторією, прямолінійних стикових швів. Зварювання кільцевих швів із 

поворотом зварюваних деталей.  

Тема. Механізоване зварювання кутових швів у нижньому положенні.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення з 

прийоми зварювання й наплавлення.  

Вправи.  

Зварювання прямолінійних швів, наплавлення валків на пластинах за прямою та 

криволінійною траєкторією, прямолінійних кутових швів. Зварювання кільцевих швів із 

поворотом зварюваних деталей.  

Тема. Механізоване зварювання стикових та кутових швів у нижньому положенні.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення з 

прийоми зварювання й наплавлення.  

Вправи.  

Зварювання прямолінійних швів, наплавлення валків на пластинах за прямою та 

криволінійною траєкторією, прямолінійних стикових та кутових швів. Зварювання кільцевих 

швів із поворотом зварюваних деталей.  

Тема. Автоматичне зварювання стикових швів у нижньому положенні.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення з 

прийоми зварювання й наплавлення.  

Вправи.  

Зварювання прямолінійних та кільцевих швів із самостійним вибором і установленням режиму 

зварювання. Зварювання поворотних стиків труб. Напівавтоматичне наплавлення поверхневих 

шарів різними способами.  

Тема. Автоматичне зварювання кутових швів у нижньому положенні.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт. Ознайомлення з 

прийоми зварювання й наплавлення.  

Вправи.  
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Зварювання прямолінійних та кільцевих швів із самостійним вибором і установленням режиму 

зварювання. Зварювання поворотних стиків труб. Напівавтоматичне наплавлення поверхневих 

шарів різними способами. 

Тема. Кисневе різання пластин різної товщини з вуглецевих сталей за розміром.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт.  

Вправи.  

Підбір і регулювання режиму різання. Кисневе різання пластин товщиною 4-10мм. Різання 

пластин: - 4мм - 8мм - 10мм Перевірка якості різання  

Тема. Кисневе різання різнопрофільної прокатної сталі.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт.  

Вправи.  

Кисневе різання різнопрофільної прокатної сталі.  

- кутник №5 - швелер №10 - двотавр №10 - арматура d20мм - труба d 119мм  

Перевірка якості різання  

Тема. Кисневе виконання скосу кромок. Вирізання отворів. Різання за розміткою, за 

допомогою направляючої лінійки, циркуля.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт.  

Вправи.  

Виконання скосу кромок, вирізання отворів, різання за розміткою, різання за допомогою 

направляючої лінійки, циркуля.  

Тема. Плазмове різання пластин різної товщини з вуглецевих сталей за розміром.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт.  

Вправи. 

 Підбір і регулювання режиму різання. Плазмове різання пластин товщиною 4 -10мм. Різання 

пластин: - 4мм - 8мм - 10мм Перевірка якості різання  

Тема. Плазмове різання різнопрофільної прокатної сталі.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт.  

Вправи.  

Плазмове різання різнопрофільної прокатної сталі.  

- кутник №5 - швелер №10  - двотавр №10   - арматура d20мм - труба d 119мм  

Перевірка якості різання  

Тема. Плазмове виконання скосу кромок. Вирізання отворів. Різання за розміткою, за 

допомогою направляючої лінійки, циркуля.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт.  

Вправи.  

Виконання скосу кромок, вирізання отворів, різання за розміткою, різання за допомогою 
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направляючої лінійки, циркуля.  

Тема. Кисневе та плазмове різання сталевого легковагового і важкого брухту.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт.  

Вправи.  
Різання тонколистового брухту, різання важкого брухту. 

Тема. Перевірка якості зварювальних матеріалів, зварних з’єднань та швів. 

Використання засобів запобігання дефектів.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт.  

Вправи.  

Виконання візуального контролю; Використання контрольно-вимірювальних засобів. 

Використання засобів запобігання дефектів.  

Тема. Усунення дефектів зварних швів, засоби їх запобігання.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт.  

Вправи.  

Виявлення та визначення причин дефектів зварних швів, усунення дефектів. Вирубка, 

виплавлення дефектних місць, повторне заварювання.  

Тема. Проведення контролю швів на непроникність.  

Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом робіт.  

Вправи.  

Вакуумуванням, гідравлічним і пневматичним тиском, повітрям і повітрям з аміаком. 

Визначення якості зварювання за результатами випробувань. 

 

Професійно-практична підготовка 

 
Електрогазо-

зварник  

ІІ розряду 

Виробнича 

практика 

308 Ознайомлення з підприємством  

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві. Структура виробництва й 

організація праці на підприємстві. Основні цехи підприємства, технологічний процес 

виготовлення продукції, устаткування. Технічні служби, їхні задачі й основні функції. 

Впровадження автоматизованих виробництв і ресурсозберігаючих технологій. Планування 

праці і контроль якості на виробничій ділянці, у бригаді, на робочому місці. Система керування 

охороною праці. Організація служби безпеки праці на підприємстві. Інструктаж з охорони праці 

і пожежної безпеки на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці й індивідуального 

захисту.  

Самостійне виконання робіт електрогазозварника 2-го розряду (під наглядом 

інструктора)  

Самостійне виконання робіт (під наглядом інструктора, наставника). Підготовка 
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зварювального обладнання до роботи. Підготовка металу під зварювання, зачищення деталі і 

виробів під ручне дугове і механізоване зварювання. Прихвачування деталей, виробів, 

конструкцій у всіх просторових положеннях. Виконання кисневого і плазмового прямолінійного 

і криволінійного різання в нижньому і вертикальному положеннях, простих і середньої 

складності деталей вуглецевих сталей. Наплавлення простих невідповідальних деталей, дефектів 

деталей і відливок. Обслуговування переносних газогенераторів. Застосування 

високопродуктивних інструментів, пристосувань і прогресивних методів обробки новаторів 

виробництва. Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки праці. 

Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і електроенергії. Дотримання 

правил безпеки праці. 
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