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ТЕМА: Брати участь у прийманні й здаванні зміни. Забезпечити збереження, 

правильну експлуатацію електрозварювального устаткування та раціональне 

використання зварювальних матеріалів. 
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Тема: Обов’язки зварника  
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 

Історія професії 

Професія зварювальник з'явилася в 1802 році. Адже саме тоді Петрову вдалося 

відкрити ефект електричної дуги, яка здатна створювати дуже високу температуру. 

Вона була настільки висока, що це дозволило навіть розплавити метал. 

І навіть через час, даний метод став революційним і залишився масовою 

технологією з'єднання матеріалів. 

Професійне свято 
Остання п'ятниця травня – це день, коли зварники почали відзначати своє 

професійне свято. Цей день вибрали не даремно, адже це останній трудовий день 

весни, а попереду спекотне літо. А влітку то і починаються ремонти та 

будівництва, які стають можливими тільки завдяки зварюванні. 

День Зварювальника – вважається неофіційним святом, він не відзначається 

червоним днем в календарі, але в душі кожного зварника він горить яскравим 

полум'ям. 

Плюси і мінуси 

Плюси 

 висока заробітна плата, особливо у зварювальників вищих розрядів і з 

досвідом роботи; 

 отримувати вищу освіту зовсім не обов'язково, адже для даної роботи 

достатньо і середнього; 

 професія високо затребувана на ринку праці, і попит на неї падає, а це 

зумовлено тим, що робота зварника потрібна майже завжди. 

Мінуси 

 небезпечний і важкий труд, іноді зварювальники змушені працювати на 

величезній висоті, і в різних екстремальних умовах; 

 стомлює її одноманітність; 

 сильне навантаження на очі, адже зварювання відбувається при високій 

яскравості випромінювання; 

 можлива поява певних професійних захворювань. 



Тому, щоб працювати зварювальником, треба не мати медичних протипоказань. 

Вимоги до професії 

Щоб працювати зварювальником, необхідно: 

 мати досвід роботи; 

 документ, який підтверджує кваліфікацію; 

 вміти читати креслення, працювати з ручними і електроінструментами. 

Вітаються навички роботи на металорізальних верстатах. 

Посадові обов'язки 

Обов'язки зварника: 

 виготовити і випустити якісну продукцію; 

 працювати, як прописано в плані технологічної підготовки; 

 планувати терміни та обсяги робіт; 

 аналізувати технології роботи; 

 дотримуватися норм охорони праці та строго режиму зварювання; 

 скласти замовлення на продукцію, матеріал для подальшої роботи; 

 вести необхідний облік; 

 допомогу в організації роботи, яка зможе підвищити рівень продуктивності 

праці. 

Також дані фахівці можуть брати участь у дослідницькій роботі, спрямованої на 

вдосконалення технології та методів роботи. 

Відповідальність 

Зазвичай відповідальність зварника полягає в: 

 неналежне виконання своїх обов'язків; 

 правопорушення, які відбулися в процесі роботи; 

 завданий матеріальний збиток; 

 порушення професійної дисципліни. 

Повноваження зварника 

Зварник має право на: 

 внесення пропозицій керівництву, а також пропозиції, стосуються притягнення 

до відповідальності працівника, порушив дисципліну; 

 запит інформації, необхідною при виконанні посадових обов'язків; 

 ознайомлення з документами, які визначають його права та обов'язки, у 

відповідності із займаною посадою; 

 ознайомлення з проектом рішення, який затвердило керівництво організації, 

щодо діяльності працівника; 

 сприяння в забезпеченні комфортних умов праці. 

Особливості професії 
    Зварювальник – це людина, робочої спеціальності. Його діяльність передбачає 

роботу на зварювальному виробництві. Даний працівник з'єднує різноманітні 

металеві конструкції, деталі, вироби, ємності і трубопроводи. Тому праця зварника 

повинна бути дуже точною і професійною. Адже від його професійності залежить 

якість роботи і зварювальні шви. Навіть одна помилка в роботі даного фахівця 

може привести до непоправних наслідків. 

    Щоб убезпечити себе і захистити обличчя і очі, зварювальники повинні завжди 

дотримуватися заходів безпеки і користуватися спеціальними масками з 

затемненим склом. Дана маска дозволяє придушити яскраве полум’я і іскри, з 

якими доводиться стикатися працівникам. 



     Наше століття – це епоха нових технологій, яка ґрунтується на металі. Він 

використовується практично скрізь. Побут, промисловість, будівництво і багато 

інших сфер потребують в ньому. Фахівці даної галузі дуже цінні, адже 

зварювальна робота буде необхідна завжди. 

Професійні навички та вміння 

Що необхідно знати: 
 електротехніку, технологію появи металу; 

 властивості газу; 

 методи і принципи дії використовуваного обладнання; 

 інструкцію з охорони праці і техніку безпеки; 

 хімію, фізику. 

Щодня працівники виконують зварювальні роботи і піддаються різного роду 

загрозам: травмування, пошкодження очей, органів слуху, легень, а також загрозу 

ураження електричним струмом.В основному зварювальники отримують травми, в 

результаті того, що нехтують заходами безпеки. Щоб цього уникнути, необхідно 

суворо дотримуватися техніки безпеки. 

Особисті якості зварника 
      Кожному зварнику повинні бути притаманні: уважність, акуратність, 

працьовитість і впертість – це основні кити, на яких грунтується професія. 

      Стане в нагоді і фізична витривалість, адже робота зварювальником може 

здійснюватися у небезпечних та екстремальних умовах: на висоті, на тендітній 

поверхні, при дощі і хуртовині. А здатність вміти акцентувати увагу – це одне з 

найбільш важливих якостей, адже робота потребує зосередженості та обережності. 

     Фахівець також повинен бути наділений витривалістю, відмінним зором і 

гнучкими ногами і руками – це потрібно для того, що б процес роботи проходив 

легше і ефективніше. Професія вимагає урівноваженості і терплячості, адже 

ситуації можуть бути найрізноманітнішими, а проявивши дані якості, можна 

залагодити будь-яку проблему. 

Кар'єра зварника 
      Професія зварника вважається досить затребуваною та актуальною на 

сьогоднішній день. І хоч престижністю вона не відрізняється, зате кар'єрний ріст 

спостерігається. Існує величезна кількість можливостей, щоб просунутися по 

кар'єрних сходах. Молоді спеціалісти, які придбають досвід роботи, вже можуть 

взятися за більш серйозні доручення і роботи в даній сфері. Поставивши перед 

собою мету, спеціаліст запросто зможе зайняти керівні посади. 

Місця роботи 

Вакансії зварювальника в наш час дефіциту не спостерігається. Вони запросто 

можуть знайти роботу: 
 приватних організаціях; 

 сферах обслуговування; 

 житлово-комунальних господарствах; 

 будмайданчиках; 

 автомайстерень; 

 організації по забезпеченню засобів комунікацій; 

 промислових заводах і фабриках. 

Іноді зварників просять виїхати на деякий час, від 20 до 50 днів, для роботи на 

об'єктах, де спостерігається нестача спеціалістів в даній області. 



Майже всі галузі промисловості потребують зварювальних роботах: 

машинобудування, сільське господарство, нафтопереробна промисловість. 

Інструкція для посади "Електрозварник ручного зварювання", відповідає 

вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій 

працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З 

урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва 

та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 

р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 

15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 

05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що 

затверджений наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової 

політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та 

соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р. 

Статус документа - 'діючий'. 

  1. Загальні положення 

1.1. Посада "Електрозварник ручного зварювання" відноситься до категорії 

"Робітники". 

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації 

та стаж роботи електрозварником ручного зварювання 6 розряду – не менше 1 

року.  

1.3. Знає та застосовує у діяльності: 

      - механічні та технологічні властивості зварювальних матеріалів різних типів та 

металу, наплавленого електродами різних марок; 

      - вимоги до зварних швів та поверхонь різних видів; 

      - властивості та значення обмазок електродів; 

      - основні знання з металографії зварних швів; 

      - правила контролю зварних швів; 

      - види корозії та фактори, що її спричиняють; 

      - методи та способи підбору марок електродів в залежності від марок сталі; 

      - причини виникнення внутрішніх напружень і деформацій у виробах, що 

зварюються, та заходи щодо запобігання їх виникненню; 

      - правила технології послідовності накладання різних видів швів та режимів 

зварювання; 

      - методи визначення дефектів у зварних швах і правила запобігання їх 

виникненню; 

      - вплив термічного оброблення на властивості зварного шва; 

      - методи усунення дефектів у зварних швах; 

      - методи та способи здійснення спеціальних випробувань зварних виробів; 

      - електричні схеми та конструкції зварювальних машин різних типів; 

      - вимоги технічної документації до експлуатації зварювальних машин різних 

типів; 

      - креслення особливо складних вузлів, деталей, конструкцій і трубопроводів; 

      - способи виконання зварювальних робіт із дотриманням технології та вимог до 

якості робіт; 

      - правила дотримання вимог до електричної та пожежної безпеки; 



      - правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних 

підіймачах тощо; 

      - правила виконання робіт на діючих підприємствах, автомобільних дорогах, 

мостах, шляхопроводах, залізницях тощо та в їх зоні; 

      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті. 

1.4. Електрозварник ручного зварювання призначається на посаду та звільняється з 

посади наказом по організації (підприємству/організації). 

1.5. Електрозварник ручного зварювання підпорядковується безпосередньо 

керівнику підрозділу. 

1.6. Електрозварник ручного зварювання керує роботою зварювального пристрою. 

1.7. Електрозварник ручного зварювання під час відсутності, заміщається особою, 

призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе 

відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків. 

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки 

2.1. Виконує зварювання особливо складних і відповідальних вузлів, конструкцій, 

деталей, трубопроводів, апаратів у всіх просторових положеннях зварного шва під 

час виконання робіт на висоті та в діючих цехах без зупинки виробництва. 

2.2. Забезпечує підготовку зварювальних матеріалів, зварювальних машин різних 

типів та інструменту згідно із заданим технологічним режимом зварювання. 

2.3. Зачищає зварний шов від шлаку та крапель металу для здійснення 

дефектоскопічного обстеження. 

2.4. Виконує зварювання кореня шва стикових з'єднань. 

2.5. Здійснює контроль за дотриманням правил з виконання зварювальних робіт. 

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його 

діяльності. 

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього 

середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт. 

3. Права 

3.1. Електрозварник ручного зварювання має право вживати дії для запобігання та 

усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей. 

3.2. Електрозварник ручного зварювання має право отримувати всі передбачені 

законодавством соціальні гарантії. 

3.3. Електрозварник ручного зварювання має право вимагати сприяння у виконанні 

своїх посадових обов'язків і здійсненні прав. 

3.4. Електрозварник ручного зварювання має право вимагати створення 

організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та 

надання необхідного обладнання та інвентарю. 

3.5. Електрозварник ручного зварювання має право знайомитися з проектами 

документів, що стосуються його діяльності. 

3.6. Електрозварник ручного зварювання має право запитувати і отримувати 

документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових 

обов'язків і розпоряджень керівництва. 

3.7. Електрозварник ручного зварювання має право підвищувати свою професійну 

кваліфікацію. 

3.8. Електрозварник ручного зварювання має право повідомляти про виявлені в 

процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх 

усунення. 



3.9. Електрозварник ручного зварювання має право ознайомлюватися з 

документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії 

оцінки якості виконання посадових обов'язків. 

4. Відповідальність 

4.1. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за невиконання або 

несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) 

невикористання наданих прав. 

4.2. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за недотримання 

правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, 

виробничої санітарії та протипожежного захисту. 

4.3. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за розголошення 

інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до 

комерційної таємниці. 

4.4. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за невиконання або 

неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації 

(підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва. 

4.5. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за правопорушення, 

скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, 

кримінальним та цивільним законодавством. 

4.6. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за завдання 

матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених 

чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством. 

4.7. Електрозварник ручного зварювання несе відповідальність за неправомірне 

використання наданих службових повноважень, а також використання їх в 

особистих цілях. 

5. Приклади робіт 

5.1. Зварювання прогінних балок мостових кранів вантажопідйомністю понад 30 т; 

балок підкранових під крани важких режимів роботи; стріл крокуючих 

екскаваторів; барабанів котлів із тиском понад 4,0 МПа; прогінних будов 

металевих і залізобетонних мостів та шляхопроводів. 

5.2. Виконання зварювальних робіт під час замонолічування елементів опор, 

ємкостей, ковпаків, сфер вакуумних та кріогенних; ємкостей та покриттів 

краплеподібних та сферичних; колон синтезу аміаку, резервуарів та газгольдерів 

місткістю понад 5000 м3 під час їх монтажу; будівельних та технологічних 

конструкцій різного призначення, які працюють під динамічними та вібраційними 

навантаженнями, та конструкцій особливо складної конфігурації; магістральних 

газо-нафтопродукто-проводів під час їх монтажу; нафто- та газопроводів під час їх 

монтажу та ремонту; трубопроводів зовнішніх мереж постачання високого тиску 

під час їх монтажу; трубопроводів напірних ГЕС, мостів, шляхопроводів тощо; 

трубопроводів технологічних І категорії; трубопроводів води та пари І категорії. 

5.3. Здійснення контролю за якістю виконання робіт згідно із технологією і 

робочими кресленнями. 

 

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 № 

mailto:mTanatko@ukr.net
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