
30.03.2022 

Група: 22 

Предмет: Спецтехнології 

ТЕМА: Підготовлення робочого місця до виконання ручного дугового 

зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання  

Урок 4 

Тема: Знайомство з кваліфікаційною характеристикою електрозварника 

ручного зварювання. 

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 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-

технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку 

кваліфікованих робітників) 

1. Професія – 7212  Електрозварник ручного зварювання 

2. Кваліфікація – 2 розряд 

3. Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати: основи знань про будову і принцип дії електрозварювальних 

машин і апаратів для дугового зварювання змінного і постійного струму, які 

застосовує в роботі; способи і основні прийоми прихвачування; основи знань 

про технологію та техніку виконання ручного дугового зварювання в нижньому 

і вертикальному положенні зварного шва; будову балонів; кольори і правила 

поводження з ними; основи знань про зварювання в захисному газі і правила 

забезпечення захисту швів під час зварювання; типи та позначення зварних 

швів на кресленнях; основні властивості електродів, які застосовує, та металу і 

сплавів, що зварює; призначення і умови застосування контрольно-

вимірювальних приладів, які застосовує; причини виникнення дефектів під час 

зварювання і способи їх запобігання; будову пальників для зварювання 

електродом, який не плавиться, в захисному газі. 

Повинен уміти: прихвачувати деталі, вироби і конструкції у всіх просторових 

положеннях зварного шва. Виконувати ручне дугове зварювання простих 

деталей в нижньому і вертикальному положенні зварного шва, наплавляти 

прості, невідповідальні деталі. Готувати вироби і вузли під зварювання і 

зачищати шви після зварювання. Забезпечувати захист шва при зварюванні в 

захисному газі. Нагрівати вироби і деталі перед зварюванням. Читати прості 

креслення. 

 4. Загальнопрофесійні вимоги 

Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних 

характеристик професій, усі робітники повинні: 

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; 

б) додержуватись норм технологічного процесу; 



в) не допускати браку в роботі; 

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

е) знати інформаційні технології. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке зварювання? 

2. Хто засновник процесу зварювання ? 

3. Якою є роль Патона у світовій еволюції? 

 

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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