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Група: 22 

Предмет: Спецтехнології 

ТЕМА: Підготовлення робочого місця до виконання ручного дугового 

зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання  

Урок 1 

Тема: Структура і задачі курсу  

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення основних понять про зварювання, про матеріали 

необхідні для виконання зварювання, підготовка та організація робочого місця 

зварювальника, види зварювання та історія розвитку. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

 

      Звáрювання — технологічний процес утворення нероз'ємного з'єднання між 

матеріалами при їх нагріванні та/або пластичному деформуванні за рахунок 

встановлення міжмолекулярних і міжатомних зв'язків.  

Зварювання процес досить поширений, але й технологічно досить небезпечний, 

тому до процесу навчання необхідно віднестись досить серйозно. Обсяг 

навчання в даному навчальному році складає 120 годин, та включає в себе такі 

теми: 

1. Підготовлення робочого місця до виконання ручного дугового зварювання, 

наплавлення та повітряно-дугового різання. 

2. Нагрівання виробів і деталей перед зварюванням і наплавленням. 

3. Брати участь у прийманні й здаванні зміни. Забезпечити збереження, 

правильну експлуатацію електрозварювального устаткування та 

раціональне використання зварювальних матеріалів. 

4. Виконувати ручне дугове зварювання деталей, вузлів та конструкцій з 

різних металів та сплавів. 

Кожна тема закінчується тематичним оцінюванням. 

Підручники для використання: 

 1. Обладнання та технології зварювальних робіт: навч. посібник./ І. В. 

Гуменюк.-К.: Грамота,2014.-120с 

2. Технологія електродугового зварювання: Підручник/ І. В. Гуменюк, О. В. 

Іваськів, О. В. Гуменюк.-К.: Грамота,2006.-512с.:-Бібліогр.:499 с.:іл. 

Також під час навчання будуть посилання на корисні відеоматеріали. 

     Предметом вивчення навчальної дисципліни є підготовка майбутнього 

професійного робітника до роботи, виконання технологічних процесів із 

застосуванням способів зварювання плавленням , а також здобуття нероз’ємних 

з’єднань із конструкційних матеріалів із заданими властивостями шляхом 

обґрунтованого вибору метода зварювання , параметрів режиму і зварювального 

матеріалу.  

     Основним методом вивчення матеріалу є вивчення спеціальної технології для 

підготовки кваліфікованого робітника зварювального виробництва. Навчальний 

матеріал необхідно розглядати в тій послідовності, що передбачена навчальною 
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програмою предмета. Для закріплення і поглиблення теоретичних знань 

здобувачів освіти програмою передбачене проведення практичних робіт на 

уроках виробничого навчання.  

     Проробляючи програмний матеріал, варто мати на увазі, що основною метою 

вивчення предмета є уміння застосовувати його для рішення практичних задач, 

зв’язаних з виробництвом.  

      При вивченні предмета рекомендується дотримуватися наступного порядку: 

 -   ознайомитися з програмою предмета, переліком літератури, що 

рекомендується; 

 -   ретельно проробити матеріал кожної теми: основні питання законспектувати, 

відповісти на питання для самоконтролю і вирішити задачі для закріплення 

навчального матеріалу. Усі питання, що викликали утруднення при 

самостійному вивченні предмета, варто записати і з'ясувати по інших 

літературних джерелах; 

-     ознайомитися з технологічними процесами електричного зварювання 

плавленням на підприємстві. Це дозволить практично закріпити теоретичний 

матеріал;  

-     використовуючи методичні вказівки і приклади рішення типових задач. 

 Міждисциплінарні зв’язки: фізика, математика, креслення електротехніка. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке зварювання? 

2. Як пов’язане зварювання з електромонтажними роботами ? 

3. В яких сферах застосовується зварювання? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал. Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

 Виконане завдання (фото) надіслати на пошту mTanatko@ukr.net, або в 

будь-який месенджер за тел. 0636301259 обов’язково вказати ПІП учня та № групи 
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