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Загальні положення щодо реалізації ДСПТО 

 

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки 

(підвищення кваліфікації) робітників з професії «Контролер зварювальних 

робіт» 2-6 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 16 листопада 2011 року № 1238 «Про утворення міжвідомчої 

робочої групи з питань розроблення та впровадження державних  стандартів  

професійно-технічної  освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-

технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-

технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та 

організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення 

кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та 

форми власності. 

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання  

на  2 розряд складає 753 години, на 3 розряд – 332 години, на 4 розряд – 293 

години, на 5 розряд – 258 годин, на 6 розряд – 220 годин. 

 У ПТНЗ  другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної 

професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої 

набуває учень, що визначається робочим  навчальним планом.  

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін 

професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для 

первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при 

цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за 

рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача 

документа про присвоєння робітничої професії. 

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за 

рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог 

сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих 

кадрів тощо. 

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення 

предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика 

і культура спілкування» тощо). 

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі 

кваліфікаційної характеристики професії «Контролер зварювальних робіт» 

(Випуск 42, «Оброблення металу», Частина 2, «Робітники», Книга 1 

«Зварювання металу», «Металеве лиття», Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників, затвердженого наказом  Міністерства 

промислової політики України  від 20.12.2001 р. № 236), досягнень науки і 

техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів 

праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить  

вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, 

умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, 

передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії 

працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») 

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, 



затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України 

від 29 грудня  2004 року № 336. 

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних 

майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або 

безпосередньо на робочих місцях підприємств. 

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-

технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального 

часу, відповідно варіативний компонент – від 20%. 

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, 

передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної 

освіти. 

Обліковими одиницями навчального часу є: 

академічна година тривалістю 45 хвилин; 

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 

академічних годин; 

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин; 

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних 

годин; 

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів. 

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження 

виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється 

залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із 

законодавством. 

 Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, 

засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і 

вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх 

кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та 

об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та 

навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації. 

 Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації 

робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється 

вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими 

центральними органами виконавчої влади. 

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти   

самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у 

відповідній галузі. 

 До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише 

після навчання і перевірки знань з охорони праці. 

 Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, 

відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт 

розробляється професійно-технічними навчальними закладами, 

підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-



кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання. 

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та 

третього  атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний 

рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.  

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно 

пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний 

рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та 

видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.  

Зразки  диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння 

(підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету 

Міністрів       України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження 

зразків документів про професійно-технічну освіту». 

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного 

навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації 

їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про 

присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка. 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія –  7212  Контролер зварювальних робіт 

2. Кваліфікація –  контролер зварювальних робіт 2-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати:  

основні вимоги підготовки до зварювання виробів та вузлів;  

основи технологічних процесів зварювання; вимоги до зварних 

матеріалів;  

допуски під час зварювання виробів та вузлів, що контролюються; 

          умовні позначення зварних швів на кресленнях. 

Повинен уміти:  

контролювати якість та прийомку складання під зварювання та зварні 

з'єднання виробів, вузлів та конструкцій з низьковуглецевих сталей;  

чистоту поверхні кромок, перевіряти геометрію кромок шаблоном тощо;  

відповідність вихідних зварних матеріалів технічним умовам: 

наявність сертифікатів, якість сушіння та прожарювання, чистоту поверхні 

зварного дроту тощо. 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

          раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче 

місце;  

          дотримуватися норм технологічного процесу; 

          не допускати браку у роботі; 

          знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

          використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення 

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

          знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків;  

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основами ведення 

підприємницької діяльності, основами державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної 

діяльності. 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації 

осіб 

5.1. При вступі  на навчання 

Повна або базова загальна середня освіта. 

5.2. Після закінчення навчання 



Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією контролера 

зварювальних робіт  2-го розряду; без вимог до стажу роботи. 

6. Сфера професійного використання випускника 

Контроль якості, складання під зварювання та контроль зварних з'єднань 

виробів, вузлів та конструкцій з низьковуглецевих сталей у різних сферах 

народного господарства. 

 

7.   Специфічні вимоги 

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку 

навчання відповідно до законодавства – не менше 18 років. 

7.2.  Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3.   Медичні обмеження. 



ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

                                     

Професія — 7212 Контролер зварювальних робіт  

Кваліфікація — 2 розряд 

Загальний фонд навчального часу  - 770 годин 

              

№ 

з/п 

Навчальні предмети 

Кількість  годин 

Усього 
З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 79 6 

1.1 Основи правових знань 17  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 17  

1.3 Інформаційні технології 17 6 

1.4 Правила дорожнього руху 8  

1.5 Резерв часу 20  

2 Професійно-теоретична підготовка 260  

2.1 Спеціальна технологія 162  

2.1.1 Спеціальна технологія 120 10 

2.1.2 Зварювальне виробництво 32 4 

2.1.3 Допуски і технічні вимірювання 10  

2.2 Матеріалознавство 17 2 

2.3 Охорона праці 30  

2.4 Електротехніка 34 6 

2.5 Читання креслень 17  

3 Професійно-практична підготовка 408  

3.1 Виробниче навчання 198  

3.2 Виробнича практика 210  

4 Консультації 17  

5 

Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна) кваліфікаційна 

атестація при продовженні навчання)  

6  

6 
Загальний обсяг навчального часу (без п. 

4): 
753 32 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією 

«Контролер зварювальних робіт» 

Кабінети: 

- Спец технології 

- Матеріалознавства 

- Охорони праці 

- Електротехніки 

- Читання креслень 

- Інформаційних технологій 

- Основ галузевої економіки і підприємництва 

- Основ правових знань 

 

Лабораторії: 

- Контролю якості зварних швів 

 

Майстерні: 

- Електрозварювальна 

- Газозварювальна 

- Відділення контролю якості зварних швів  

 

 

 

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне 

навчання кваліфікованих робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх 

об'єднання; 

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може 

здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця; 

- предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху»     

вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Основи правових знань» 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього  

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Право - соціальна цінність, складова 

частина загальнолюдської культури. 

Поняття та ознаки правової держави 

1  

2 Конституційні основи України 5  

3 Цивільне право і відносини, що ним 

регулюються 

1  

4 Господарство і право 1  

5 Захист господарчих прав та інтересів. 

Розгляд господарчих спорів 

2  

6 Праця, закон і ми 2  

7 Адміністративний проступок і 

адміністративна відповідальність 

2  

8 Злочин і покарання 2  

9 Правова охорона природи. Охорона 

природи - невід'ємна умова 

економічного та соціального розвитку 

України 

1  

Усього годин : 17  

 

Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина 

загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави 

Право у житті кожного з нас. Право - цінність - одна із засад державного 

і суспільного життя. Принципи права - його провідні основоположні ідеї. 

Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, 

порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. 

Юридична відповідальність. 

Тема 2. Конституційні основи України 

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове 

становище громадян України, їхня рівноправність. 

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на 

повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість 

житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 

іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне 

життя тощо. 

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через 

вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. 



Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада - представницький орган 

державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок 

роботи. Президент України - глава держави. Обрання Президента України та 

його повноваження. Припинення повноважень Президента України. 

Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої 

влади. 

Правосуддя. Конституційний Суд України. Здійснення правосуддя в 

Україні винятково судами. Система судів в Україні. 

Місцеве самоврядування.  Поняття місцевого самоврядування в Україні, 

його система та повноваження. 

 

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються 

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні 

правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. 

Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин. 

 

Тема 4. Господарство і право 

Поняття господарського права та його роль у регулюванні 

господарських відносин. Система господарського права. Господарське 

законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. 

Правове становище господарських організацій. Правове становище 

підприємств і об'єднань. 

 

Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських  

спорів 

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, 

які використовуються для розв'язання господарських спорів. 

 

Тема 6. Праця, закон і ми 
Трудовий договір. Право громадян України на працю. 

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. 

Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата. 

 

Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність 

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та 

організація державного управління. Роль адміністративного права у 

регулюванні відносин у сфері державного управління. 

 

Тема 8. Злочин і покарання 

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. 

Злочин та інші правопорушення. 

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи 

відповідно до вчинку. 

 



Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова 

економічного та соціального розвитку України 

Екологічне право та його роль у регулюванні системи "природа-людина-

суспільство". Основні принципи охорони навколишнього середовища. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

навколишнього середовища. 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 №  

з/п  
  Тема  

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 
Предмет, завдання галузевої 

економіки. Основні поняття 
2  

2 
Галузева структура промисловості 

України 
2  

3 Інфраструктура ринку 1  

4 
Науково-технічний прогрес і 

економічне зростання в галузі  
1  

5 
Організація виробництва на 

підприємствах промисловості 
2  

6 
Підприємство як суб’єкт 

господарювання 
2  

7 Кадри підприємства  2  

8 

Поняття собівартості, прибутку, 

рентабельності виробництва, 

продукції 

2  

9 
Основи ведення підприємницької 

діяльності 
2  

10 

Основи державної реєстрації 

суб’єктів підприємницької 

діяльності 

 

1  

Усього годин : 17  

Тема 1. Предмет, завдання галузевої економіки. Основні поняття 
 Мета вивчення курсу. Поняття «економіка», «національна економіка», 

«валовий внутрішній продукт», «ринок». Типи економічних систем. Розвиток 

економічної думки в Україні. 

 

Тема 2. Галузева структура промисловості України 

 Галузева структура економіки та показники, що її характеризують. 

Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури 

промисловості України. 

 

Тема 3. Інфраструктура ринку 

Сутність, функції, основні структурні елементи інфраструктури ринку. 

Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури ринку в Україні 

 

 



Тема 4. Науково-технічний прогрес і економічне зростання в галузі  

 Науково-технічний прогрес (НТП). НТП в промисловості. Основні 

напрями науково-технічної політики в галузі. Технологічна революція. 

Гуманізація виробництва і мотивація праці.  

 

Тема 5. Організація виробництва на підприємствах промисловості 

 Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності 

підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні 

принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва 

та їх характеристика. 

 

Тема 6. Підприємство як суб’єкт господарювання 

  Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика 

підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції 

підприємств. Організаційно-правові форми підприємств. 

 

Тема 7. Кадри підприємства 

 Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу  

підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на 

зміну професійно – кваліфікаційного складу кадрів підприємства.  

 

Тема 8. Поняття собівартості, прибутку, рентабельності виробництва, 

продукції 

Визначення понять. Структура собівартості, шляхи зниження 

собівартості. Прибуток, функції та види прибутку.  Показники 

рентабельності виробництва, продукції. 

 

Тема 9. Основи ведення підприємницької діяльності 

 Поняття та принципи підприємницької діяльності. Основні умови 

ведення підприємницької діяльності. Організаційні форми підприємницької 

діяльності. Види підприємницької діяльності. Планування підприємницької 

діяльності. 

 

Тема 10. Основи державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності 

 Порядок здійснення державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності. Перелік документів необхідний для державної реєстрації 

суб’єктів підприємницької діяльності. 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Інформаційні технології» 

№  

з/

п 
Тема  

Кількість годин: 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 
Інформація та інформаційні  

технології. 

2  

2 
Програмне забезпечення ПК. 

Комп’ютерні технології 

5 2 

3 Мережні системи та сервіси 10 4 

         Усього годин : 17 6 

 

Тема 1. Інформація та інформаційні технології 

          Поняття про інформацію та інформаційні технології. 

 

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології 

          Програми створення текстових і графічних документів. Стилі 

оформлення та подання інформації.  

          Розробка фірмового стилю. 

          Мультимедійні технології. 

          Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення 

презентацій. 

                  POWERPOINT. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1.   Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь». 

2.   Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія». 

 

Тема 3. Мережні системи та сервіси 

          Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, 

корпоративні і глобальні мережі. 

          Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції. 

          Основні мережні сервіси. Браузери. 

Лабораторно-практичні роботи: 
1.  Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).  

2. Створення публікації «Інновації в професії». 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Правила дорожнього руху» 

 

№ 

 з/п Тема  

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 

Закон України «Про дорожній 

рух». Загальні положення, терміни 

та визначення 

1  

2 
Обов’язки та права пасажирів і 

пішоходів  
1  

3 

Вимоги до водіїв мопедів, 

велосипедів, осіб, які керують 

гужовим  транспортом, і 

погоничів тварин 

1  

4 Регулювання дорожнього руху 1  

5 
Рух транспорту і безпека 

пішоходів та пасажирів 
1  

6 Особливі умови руху 1  

7 

Надання першої медичної 

допомоги під час дорожньо-

транспортних пригод 

1  

8 
Відповідальність за порушення 

Правил дорожнього руху 
1  

          Усього годин : 8  

 

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, терміни 

та визначення 

Первинний  інструктаж  з охорони  праці  в  кабінеті “Правила  

дорожнього руху”. 

Закон  України  «Про  дорожній  рух».  Правила  дорожнього  руху  як  

правова  основа  дорожнього  руху,  що  має  за  мету  створення  безпечних  

умов  для  його  учасників. 

Закон  України  «Про  дорожній  рух» про порядок вивчення різними 

групами населення Правил дорожнього руху. 

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області 

та причини їх виникнення. 

Загальна  структура  і  основні  вимоги  Правил  дорожнього  руху. 

Порядок уведення обмежень, інструкцій та інших нормативних актів 

до вимог Правил дорожнього руху. 

Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху.  



 

Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів  

Порядок руху пішоходів у населених пунктах. 

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, або 

осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, ведуть велосипед, 

мопед чи мотоцикл, везуть санки, візок тощо. 

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. 

Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. 

Рух дорогою організованих груп людей. 

Особливості руху організованих груп дітей. 

Пішохідний перехід. Порядок переходу проїзної частини дороги. 

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспортного засобу 

з увімкненим проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом. 

Дії пішоходів у разі причетності до дорожньо-транспортної пригоди. 

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту. 

Правила посадки і висадки. 

Права й обов’язки пасажирів у разі дорожньо-транспортної пригоди. 

 

Тема 3.  Вимоги   до   водіїв   мопедів,   велосипедів, осіб,   які   

керують    гужовим  транспортом,  і  погоничів  тварин 

Віковий    ценз   і   вимоги   до  водіїв  велосипедів,  мопедів,  

гужового транспорту   та  погоничів  тварин.  Технічний  стан  та  обладнання  

вказаних  транспортних  засобів. 

Розміщення    транспортних    засобів    на    проїзній    частині.  

Правила    користування  велосипедною    доріжкою.  Випадки,  коли  рух  

указаних    транспортних  засобів   і   прогін  тварин  забороняється. 

Небезпечні   наслідки   порушення   вимог    до   руху   велосипедів,  

мопедів,  гужового  транспорту  і  прогону  тварин. 

 

Тема 4. Регулювання дорожнього руху 

Дорожні  знаки  та  їх  значення  в  загальній   системі  організації  

дорожнього  руху,  їх  класифікація. 

Дорожня розмітка та  її  значення  в  загальній   системі  організації  

дорожнього  руху,   класифікація розмітки. 

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання 

дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг. 

Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що 

регулюють рух пішоходів. 

Значення сигналів регулювальника: 

- руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед 

грудьми; 

- права рука витягнута вперед; 

- рука піднята вгору; 

- інші сигнали регулювальника. 



Перевага сигналів регулювальника перед сигналами світлофора, 

дорожніми знаками і розміткою. 

 

Тема 5. Рух транспорту і безпека пішоходів та пасажирів  

Правосторонній рух транспорту. Рух у кілька рядів. Взаємна увага – 

умова безпеки руху. 

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі 

сигналів світловими покажчиками або рукою. Небезпечні наслідки 

порушення правил подання попереджувальних сигналів. 

Швидкість руху,  дистанція та інтервал. 

Поняття про гальмовий шлях. Фактори, які  впливають на величину 

гальмового шляху. 

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка. 

Тема 6. Особливі умови руху 

Перевезення пасажирів під час буксирування транспортних засобів. 

Навчальна їзда. Умови, при яких дозволяється навчальна їзда. Початкове 

навчання керування транспортними засобами. Навчальна їзда на дорогах. 

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні. 

Автомагістралі і дороги для автомобілів, їх основні ознаки. Рух по 

автомагістралях і дорогах для автомобілів. 

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил щодо 

руху на гірських дорогах і крутих спусках. 

 

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-

транспортних пригод 

Визначення і термінове припинення дії фактора, який травмує, 

вивільнення потерпілого із транспортного засобу. Надання першої медичної 

допомоги. Правила і засоби перенесення потерпілого. Правила і способи 

транспортування потерпілого на різних видах транспортних засобів. 

 

Тема 8. Відповідальність за порушення Правил дорожнього руху 

Соціально-економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних пригод 

і порушень Правил дорожнього руху. 

Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. 

Відповідальність за нанесення матеріальної шкоди та шкоди природі. 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Спеціальна технологія» 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Вступ 2  

2 
Загальні відомості про зварювання, 

зварні з’єднання і шви 
8  

3 
Зварюваність сталей. Матеріали для 

зварювання 
8 2 

4 
Обладнання для зварювання і різання 

металів 
15  

5 
Основи металургійних процесів при 

зварюванні 
8  

6 
Поняття про технологічний процес 

зварювання 
10 2 

7 
Деформації і напруження при 

зварюванні 
9  

8 Дефекти зварних з’єднань 15 2 

9 
Правила, норми та організація 

контролю якості на виробництві 
12  

10 
Попередній контроль процесу 

зварювання 
14 2 

11 
Поточний контроль процесу 

зварювання 
15 2 

12 

Вимоги охорони праці при 

зварюванні, різанні металу та контролі 

якості зварних з’єднань 

4  

 Усього годин: 120 10 

 

Тема 1. Вступ 

Значення галузі для суспільного господарства держави, регіональні 

особливості галузі, перспективи її розвитку. 

Історія розвитку зварювального виробництва. 

Науково-технічний прогрес в галузі, його пріоритетне спрямування. 

Значення професії контролера і перспективи її розвитку. 

Роль професійної компетентності в забезпеченні високої якості 

продукції. 

Трудова і технічна дисципліна, культура праці. 

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою та програмою 

професійно-технічної підготовки контролера зварювальних робіт 2-го 

розряду, рекомендованою літературою. 



 

Тема 2. Загальні відомості про зварювання, зварні з’єднання і шви 

Визначення зварювання, як процесу. 

Суть процесу зварювання, класифікація видів зварювання.  

Суть зварювання плавленням і тиском. Класифікація процесів 

зварювання. 

Коротка характеристика основних видів зварювання. 

Визначення зварних з’єднань. Види зварних з’єднань, їх характеристика. 

Конструктивні елементи зварних з’єднань. 

Класифікація зварних швів.  

Умовні позначення швів зварних з’єднань на кресленнях. 

Поняття про розрахунок зварних швів на міцність. 

Державні стандарти зварних з’єднань. 

 

Тема 3. Зварюваність сталей. Матеріали для зварювання 

Сталі, класифікація сталей. Зварюваність сталей. Визначення 

зварюваності сталей. Вплив хімічного складу сталей за їх зварюваністю. 

Класифікація сталей за їх зварюваністю. 

Холодні і гарячі тріщини металу при зварюванні, визначення стійкості 

металу до утворення тріщин. 

Матеріали для зварювання, їх види, призначення. 

Сталевий зварювальний і наплавочний дріт. Електроди для зварювання 

та наплавки. Порошковий та самозахисний дріт. Загальні вимоги до них. 

Типи, марки. Правила транспортування та зберігання. Вимоги державного 

стандарту до зварювальних матеріалів. 

Зварювальні флюси. 

Призначення, класифікація, використання флюсів. Марки флюсів. 

Державні стандарти на флюси. 

Захисні гази. Види газів для дугового та газового зварювання. 

Транспортування та зберігання газів. Державні стандарти на захисні гази. 

Лабораторно-практична робота:  

Визначення типу та марки електродів для зварювання низьковуглецевих 

конструкційних сталей.  

 

Тема 4. Обладнання для зварювання і різання металів 

Характеристика поста ручного дугового зварювання. 

Основні вимоги до джерел живлення зварювальної дуги .Джерела 

живлення дуги постійного струму. Джерела живлення дуги змінного струму. 

Обладнання для автоматичного і напівавтоматичного дугового і 

електрошлакового зварювання . 

Зварювальні апарати, їх класифікація. Автомати для дугового 

зварювання. 

Напівавтомати для дугового зварювання. 

Апарати для електрошлакового зварювання. 



Обладнання для контактного зварювання. Машини для точкового 

зварювання. Машини для шовного зварювання. 

Обладнання та апаратура для газового зварювання і різання. 

Характеристика та види нового обладнання, що використовується при 

зварюванні. 

 

Тема 5. Основи металургійних процесів при зварюванні  

 Поняття про металургійний процес при зварюванні. Характерні 

особливості металургійних процесів при зварюванні сталей. Окислення, 

розкислення, рафінування і легування металу шва.  

Забруднення металу шва, причини забруднення металу шва. Способи 

боротьби із забрудненнями.  

Кристалізація металу шва. Утворення тріщин, їх види. 

Будова зварного шва, зони зварного з’єднання. 

Мікроструктура металу зони термічного впливу. Зони термічного 

впливу, причини їх виникнення. 

Якість металу на дільницях зон термічного впливу. Ширина зони 

термічного впливу при різних видах зварювання. 

 

Тема 6. Поняття про технологічний процес зварювання 

Державні стандарти якості на метал. 

Підготовка металу до зварювання. Правка металу. Зачистка, розмітка 

металу перед зварюванням. 

Розмітка металу перед зварюванням. Вирізка деталей, підготовка 

кромок.  

Збирання деталей перед зварюванням, способи збирання. 

Вибір режиму зварювання. Основні і допоміжні показники режиму 

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

Вибір діаметра електроду при зварюванні, його вплив на одержання 

зварного шва певної міцності. Вибір величини зварювального струму. 

Використання прихваток при збиранні елементів під зварювання. 

Збудження зварювальної дуги ,  довжина дуги. 

Техніка наплавки швів. Положення електрода. Коливальні рухи 

електрода. Наплавка валиків. Способи заповнення шва. 

Зварювання стикових та кутових швів у нижньому положенні. 

Виконання вертикальних, горизонтальних і стельових швів. 

Упровадження передових технологічних процесів зварювання. 

Лабораторно-практична робота: 
Визначення геометричних розмірів шва в залежності від умов 

зварювання. 

 

Тема 7. Деформації і напруження при зварюванні 

Сила, напруга, деформація зв’язок між ними. Види напруги в матеріалі. 

Причини виникнення напруги і деформацій при зварюванні. Види 

деформацій при зварюванні.  



Способи зменшення деформацій і напруги при зварюванні. 

Конструктивні і технологічні способи боротьби з деформаціями і 

напругою. 

Виправлення деформованих зварних конструкцій. 

 

Тема 8. Дефекти зварних з’єднань 

Визначення поняття «дефект». 

Допустимі, недопустимі та критичні дефекти. Класифікація дефектів. 

Дефекти підготовки та складання під зварювання. 

Забруднення кромок, невідповідність кута скосу кромок, величина 

притуплення, невідповідність величини зазору між кромками. Мала кількість 

прихваток, невірна приварка вивідних планок. 

Дефекти формування шва. Незаповненість січення шва. Нерівномірний 

шов за шириною та підсиленням, чешуйчатість та бугристість шва. 

Невідповідність ширини та підсилення шва.  

Дефекти зварних швів. 

Види дефектів зварних швів. 

Зовнішні макроскопічні дефекти: тріщини, напливи, підрізи, прокалення, 

пори, свищі, несплавлення на кромках, незаварені кратери, перериви у швах. 

Внутрішні макроскопічні дефекти: пори та їх скупчення, ланцюжки пор, 

шлакові включення, непровари, тріщини, окисні включення. 

Внутрішні мікроскопічні дефекти: мікронадриви, мікроскопічні тріщини, 

мікровключення, окисні вкраплення. Дефекти мікроструктури. 

Вплив дефектів зварних швів на міцність зварних конструкцій. 

Способи усунення дефектів зварних з’єднань. 

Лабораторно-практична робота: 

Визначення зовнішніх дефектів зварних швів та причин їх виникнення.  

 

Тема 9. Правила, норми та організація контролю якості на виробництві 

Поняття про контроль якості продукції. 

Надійність з’єднань, виробів, вузлів та конструкцій. Види технічного 

контролю. 

Вхідний контроль зварювальних матеріалів. Контроль підготовки під 

зварювання . 

Стаціонарний контроль (приймальний, операційний, змінний і кінцевий). 

Суцільний та вибірковий (інспектування), контроль. 

Поняття про статистичний контроль. 

Вплив виду виробництва на організацію контролю в цехах та на робочих 

місцях. Поняття браку, його облік і аналіз. 

Виправний та невиправний брак. Причини браку, методи виправлення. 

Порядок оформлення документації на браковану продукцію. Карти браку та 

первинний його облік. Рекламація браку поставникам на заводі та за його 

межами. 

 

 



Тема 10. Попередній контроль процесу зварювання  

Призначення та види попереднього контролю. 

Контроль обладнання для зварювання. 

Перевірка якості контактів, справності роботи джерел живлення, 

механізмів, подачі дроту та флюсу. Справність газових редукторів, 

мундштуків. 

Контроль вихідних матеріалів.  

Зовнішній огляд заготовок до зварювання, огляд та облік зібраних до 

зварювання вузлів та конструкцій. Способи перевірки зварюваності кромок 

на чистоту. 

Сертифікати на основні та допоміжні матеріали. Контроль вихідних 

матеріалів. Контроль якості основного металу, електродів, зварювального 

дроту, захисних газів, флюсів.  

Контроль підготовки металу та зварювального дроту, захисних газів. 

Контроль підготовки металу до зварювання : контроль чистоти різки 

поверхні краю. Перевірка геометрії краю шаблоном.  

Контроль збирання вузлів та виробів до зварювання. Контроль основних 

габаритних розмірів, величини зазору в станах і зміщення кромок, якість 

прихваток. Вимоги безпеки праці при проведенні попереднього контролю 

процесу зварювання.  

Лабораторно – практична робота: 

Контроль якості на відповідність зварювальних матеріалів. 

 

Тема 11. Поточний контроль процесу зварювання 

Роль поточного контролю процесу зварювання при виготовленні 

конструкцій. 

 Постійний нагляд за роботою зварювальної апаратури, пристроїв 

приладів. 

Призначення контролю обладнання для зварювання, різання металів. 

Основні вимоги до зварювального обладнання та обладнання для різання 

металів. 

Контроль режимів роботи джерел живлення зварювальної дуги 

постійного і змінного струму. 

Контроль роботи автоматів, напівавтоматів для дугового і електрошлакового 

зварювання (контроль якості контактів механізму подачі дроту і флюсу). 

Контроль роботи машин для стикового, точкового і шовного 

зварювання. 

Контроль обладнання для газового зварювання та різання металів 

(щільність приєднання пальників до вентилів і шланг, справність газових 

редукторів, шлангів, мундштуків). 

Контроль наявності в машинах і апаратах регулюючих механізмів, 

наявності приладів якості і довжини струмопідведених мундштуків, 

газозахисних приладів, сопел на пальниках, витратомірів. 

Метрологічний нагляд за приладами та пристроями, що встановлюються 

на зварювальних машинах, апаратах і обладнанні для дугового газового, 



автоматичного, напівавтоматичного зварювання, обладнанні для різання 

металів. 

Контроль послідовності направлення швів. 

Виконання технологічної інструкції. 

Зовнішній огляд зварного шва. Визначення зварного шва на 

відповідність стандартам. Визначення нерівномірності, чешуйчатості, 

ширини та висоти шва, наявності пор, свищів і підрізів, напливів за 

допомогою лупи, шаблонів, лінійок та неозброєним оком. Правила безпеки 

праці при проведенні поточного контролю зварювання.Передові методи 

проведення поточного контролю зварювання. 

Лабораторно-практична робота: 

Контроль якості зварних швів зовнішнім оглядом. 

 

Тема 12. Вимоги охорони праці при зварюванні, різанні та контролі 

якості зварних з’єднань. 

Правила техніки безпеки при виконанні зварювальних робіт на 

підприємстві. Вивчення інструкцій підприємств. 

Основні види травматизму. Заходи захисту від травматизму. 

Ураження електричним струмом. Захист від ураження електричним 

струмом. Заземлення електротехнічних установок і машин. 

 Шкідлива дія променевої енергії.  

Захист очей і обличчя від променів дуги при ручному дуговому 

зварюванні, зварюванні під флюсом, газовому зварюванні і різанні. 

Правила безпеки при зварюванні на висоті і закритих посудинах.  

Пожежна безпека.  

Травми від вибухів та пожеж.  

Попередження пожеж при виконанні зварювання та різання. 

Попередження пожеж при виконанні зварювання і різання. 

Безпека праці при контактному зварюванні. 

  



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Зварювальне виробництво» 

 

 

№ 

з\п 

 

Тема 

Кількість годин 

 

усього 

З них на 

лабораторно- 

практичні 

роботи 

1 Вступ 1  

2 Основи технологій і обладнання 

дугового зварювання 

9 2 

3 Основи технологій і обладнання 

газового зварювання і різання 

7 2 

4 Механізоване кисневе різання сталей 2  

5 Основи технології і обладнання 

механізованого зварювання у 

захисному газі, порошковим та 

самозахисним дротом 

9  

6 Основи технології і обладнання 

автоматичного зварювання під 

флюсом 

4  

 Усього годин: 32 4 

 

Тема 1. Вступ 

 Визначення зварювання як технологічного процесу. 

 Розвиток зварювального виробництва. Внесок вітчизняних учених, 

дослідницьких інститутів і підприємств у розвиток вітчизняного 

зварювального виробництва. 

 Розширення і спеціалізація зварювального виробництва, створення 

нових типів зварювального процесу, розвиток виробництва обладнання та 

матеріалів для зварювання і різання. 

 Структура процесу зварювального виробництва.  

 

Тема 2. Основи технологій і обладнання ручного дугового зварювання 

Характеристика ручного дугового зварювання,  його роль у розвитку 

народного господарства. 

Поняття про технологію ручного дугового зварювання. Підготовка 

металу до ручного дугового зварювання. 

Зварювальні матеріали, основні вимоги до них. 

Електрична дуга та її використання у зварювальних роботах. 

Відомості про зварювальну дугу. Визначення дуги. Види зварювальних 

дуг. Будова зварювальної дуги, її особливості. Теплова дія дуги. Оптимальні 

умови горіння дуги. Продуктивність розплавлення електродів і їх наплавка. 

Поняття режиму зварювання та вибір режимів ручного дугового 

зварювання, їх вплив на якість формування шва. 



 Техніка ручного дугового зварювання вуглецевої сталі.  

 Обладнання і пристосування для ручного дугового зварювання. 

Зварювальні трансформатори. Зварювальні випрямлячі. Зварювальні 

перетворювачі. Принципова будова. Технічні характеристики.  

 Основні типи пристосувань для складання та зварювання: упори, 

фіксатори, прижими стягуючі та розпірні, кондуктори, стапери.  

 Вимоги безпеки праці при ручному дуговому зварюванні. 

Лабораторно-практична робота: 

Вивчення особливостей зварювання сталей. 

 

Тема 3. Основи технологій і обладнання газового зварювання  та різання 

Поняття про процес газового зварювання та його застосування, 

перспективи розвитку. 

Матеріали для газового зварювання і вимоги до них. Кисень і горючі 

гази для зварювання та різання металів, їх властивості. Значення чистоти 

кисню для зварювання і різання. Використання замінників ацетилену для 

різання.  

Зварювальне полум’я, його будова і види. Температура різних зон і 

регулювання.  

Присадні матеріали і флюси.  

Обладнання газозварювальних постів, ацетиленові генератори, водяні 

запобіжні затвори, балони редуктори, пальники, шланги. Апаратура для 

кисневого різання. 

Різаки для розділового і поверхневого різання.  

Режими газового зварювання.  

Техніка газового зварювання вуглецевої сталі.  

Технологія газового різання. Чистота поверхні різу. Припуски на 

різання. Вилив режимів різання на властивості металів. Різання металу 

великої товщини. Ручне поверхневе різання.  

Суть і класифікація процесу різання. Технологія кисневого різання. 

Вимоги безпеки праці при газовому зварюванні та різанні металів. 

Лабораторно-практична робота: 

 Вивчення будови та практичне дослідження інжекторних зварювальних 

пальників. 

 

Тема 4. Механізоване кисневе різання сталі 

Механізоване, кисневе різання сталі. 

Машини для кисневого різання сталей. 

Типи. Принцип будови та роботи. Технічні характеристики. Нове 

обладнання кисневого різання. 

Область використання. 

 

Тема 5. Основи технології і обладнання механізованого зварювання у 

захисному газі, порошковим та самозахисним дротом 



Сутність процесу механізованого зварювання в захисному газі, 

порошковим та самозахисним дротом. 

Зварювальні матеріали та вимоги до них. 

Металургійні особливості зварювання у вуглекислому газі і суміші газів. 

Види обладнання для напівавтоматичного зварювання. Класифікація 

зварювальних напівавтоматів за видом зварювання, способом регулювання 

швидкості подачі дроту.  

Основні частини зварювальних напівавтоматів. Регулювання швидкості 

подачі електродного дроту. Технічні характеристики напівавтоматів. 

Основні правила обслуговування зварювальних напівавтоматів. 

Режими механізованого зварювання сталей у вуглекислому газі. 

Особливості зварювання різних марок сталей. 

Новини розвитку механізованого зварювання. 

Вимоги безпеки праці при напівавтоматичному зварюванні в захисному 

газі. 

 

Тема 6. Основи технології і обладнання автоматичного зварювання  під 

флюсом 

Поняття про автоматичне зварювання під флюсом. Роль автоматичного 

зварювання, перспективи розвитку. Матеріали для зварювання. 

Зварювальний дріт і флюси . 

Види обладнання для автоматичного зварювання. Їх технічні 

характеристики. 

Підвісні і самохідні зварювальні трактори. Основні частини 

зварювальних автоматів. 

 Підготовка головок і тракторів для зварювання. Пуск і зупинка. 

Металургійні особливості автоматичного зварювання під флюсом. 

Підготовка під автоматичне зварювання. Режими зварювання вуглецевої 

сталі. 

 Технологія автоматичного зварювання в захисному газі і в суміші газів. 

 Вимоги безпеки праці при автоматичному зварюванні під флюсом і в 

захисному газі. 

  



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Допуски і технічні вимірювання» 

№ 

 з/п Тема 

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-  

практичні 

роботи 

1 

Основні поняття про 

взаємозамінність. Основні 

поняття про розміри 

3  

2 

Відхилення форми та 

розташування поверхонь. 

Шорсткість 

3  

3 Основи технічних вимірювань 2  

4 Засоби вимірювання 2  

Усього годин: 10  

 

Тема 1. Основні поняття про взаємозамінність. Основні поняття  про 

розміри 

Основні поняття про взаємозамінність. Поняття про неминучі похибки 

під час складання виробів на виробництві. Номінальний розмір. Похибки 

розміру. Дійсний розмір. Граничні розміри. Граничні відхилення. Дійсне 

відхилення. Допуск розміру. 

Поняття про систему допусків і посадок. 

Система отвору і вала. Квалітети (стандарти). Класи точності. 

 

 Тема 2. Відхилення форми та розташування поверхонь. Шорсткість 

 Позначення на кресленнях графічних відхилень форми і розташування 

поверхонь за стандартом «Допуски, форми і розташування поверхонь. 

Зазначення на кресленнях». 

Поняття про способи контролю відхилень форми і розташування 

поверхонь. 

Шорсткість поверхні. Позначення шорсткості поверхні за Державними 

стандартами. 

 

Тема 3. Основи технічних вимірювань 

Поняття про метрологію як науку для вимірювання, методи і засоби 

забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності 

вимірювання. Методи вимірювання: безпосередня оцінка і порівняння з 

виміром; вимірювання пряме і посереднє, контактне і безконтактне. 

Основні метрологічні показники вимірювальних інструментів і приладів: 

ціна поділу, границі показань шкали, границі вимірювання. Похибки 

вимірювань. 

 



Тема 4. Засоби вимірювання 

Міри. Калібри для перевірки довжин, висот уступів. 

Штангенінструменти: штангенциркуль, штангенглибиномір, 

штангенрейсмус. Засоби вимірювання кутів: кутники, кутові міри (плитки), 

кутоміри з ноніусом. 

  



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Матеріалознавство» 

№ 

 з/п Тема 

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно- 

практичні 

роботи 

1 Вступ 1  

2 
Метали та сплави, їх властивості, 

методи випробувань 
7 2 

3 Залізовуглецеві сплави 6  

4 Зварювальні матеріали 3  

Усього годин: 17 2 

 

Тема 1. Вступ 

Завдання предмета. Його зміст та роль у формуванні професійних знань. 

Відомості з історії розвитку матеріалознавства. 

 

Тема 2. Метали та сплави, їх властивості, методи випробувань 

Види і будова металів. Чорні і кольорові метали. Поняття “чистий метал” 

і “сплав”. Кристалічні і аморфні тіла. Поняття про кристалічну будову 

металів і їх сплавів. 

Кристалізація металів. Сплави – хімічні з’єднання, твердий розчин, 

механічна суміш. 

Короткі відомості про методи вивчення структури сплавів. 

Макроскопічний і мікроскопічний методи дослідження. 

Властивості металів. Фізичні властивості: колір, густина плавлення, 

теплопровідність, теплове поширення, теплоємність, електропровідність, 

електроопір, магнітні властивості. 

Хімічні властивості: окиснення металу, кислотостійкість, жаростійкість, 

корозійна стійкість. 

Механічні властивості: міцність, межа міцності; твердість і метод її 

визначення; пластичність, пружність, ударна в’язкість. 

Приклади проявлення механічних властивостей у зварювальному 

виробництві. 

Технологічні властивості металів, їх зварюваність, ковкість, 

рідинотекучість. 

Лабораторно-практична робота: 

Вивчення мікроструктури вуглецевих сталей і чавунів. 

 

Тема 3. Залізовуглецеві сплави 

Чавуни. Визначення чавуну. Короткі відомості про виробництво чавуну. 

Вихідні матеріали для його отримання. 



Класифікація чавунів, їх механічні властивості, маркування і галузі 

застосування. 

Сталі. Визначення сталі. Виробництво сталі у конверторах, сучасні 

способи отримання сталі. Класифікація сталей. 

Вуглецеві сталі; класифікація за складом і призначенням. Вплив вуглецю 

і домішок на властивості сталі. Конструкційні сталі; їх властивості, 

призначення. Маркування вуглецевих сталей, сфера їх використання. 

Держстандарт на залізовуглецеві сплави. 

 

Тема 4. Зварювальні матеріали 

Зварювальний та порошковий дріт.  

Їх характеристики, використання, виробництво та гости.  

Флюси. Їх характеристики, види, гости на флюси. 

Електроізоляційні матеріали. 

Корозія металів. Види корозії. Способи захисту від корозії. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Охорона праці» 

№ 

 з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно- 

практичні 

роботи 

1 
Правові та організаційні 

основи охорони праці 
4  

2 Основи безпеки праці в галузі 10  

3 Основи пожежної безпеки 4  

4 Основи електробезпеки 4  

5 

Основи гігієни праці та 

виробничої санітарії. 

Медичний огляд 

4  

6 

Надання першої допомоги 

потерпілим при нещасних 

випадках 

4  

Усього годин: 30  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Поняття охорони праці та її соціально-економічне значення. Основні 

законодавчі акти з охорони праці: Закон України “Про охорону праці”, 

Кодекс законів України про працю, Закони України “Про забезпечення 

санітарного і епідеміологічного благополуччя населення”. 

Державний нагляд і громадський контроль за дотримуванням 

законодавства про охорону праці. Право громадян на охорону праці при 

заключенні трудового договору та під час роботи на підприємстві; пільги і 

компенсації за важкі та шкідливі умови праці. 

Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійних захворювань. 

Обов’язки власника відносно створення безпечних і нешкідливих умов 

праці. Обов’язки робітника щодо виконання вимог нормативних актів з 

охорони праці. 

Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. 

Інструкції та інші нормативні акти, що регулюють охорону праці на 

виробництві. Інструктажі з охорони праці та порядок їх проведення.  

Охорона праці жінок, підлітків та інвалідів. 

Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і кримінальна 

відповідальність за порушення законодавства та інших нормативних актів з 

охорони праці. 

 

 



Тема 2. Основи безпеки праці в галузі 

Фізіологічна і психологічна основа трудового процесу (безумовні і 

умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці). 

Психофізіологічні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і 

темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психофізіологічного 

розвантаження) та їх вплив на безпеку праці. 

Алкоголізм і безпека праці (вплив алкоголю на основні психічні 

процеси, підвищена схильність до нещасних випадків). 

Загальні правила поведінки працівників на території підприємства, у 

виробничих та допоміжних приміщеннях. 

Поняття про небезпечну зону, порядок її визначення, огородження, 

позначення. Правила допуску людей у небезпечні зони. Знаки безпеки, 

звукова і світлова сигналізація. Огорожі захисні і сигнальні. Плакати, написи 

і знаки безпеки. 

Правила безпеки під час пуску і зупинення устаткування, встановлення 

огорож, запобіжних пристроїв, попереджувальних написів, знаків. 

Заходи створення безпечних умов праці електрозварника на 

автоматичних та напівавтоматичних машинах при проведенні різних видів 

робіт. 

Основні шкідливі виробничі фактори (фізичні, хімічні, біологічні, 

психофізіологічні): засоби захисту, характеристика (виробничий пил, 

токсичні речовини) та шляхи проникнення хімічних речовин в організм 

людини; теплове (інфрачервоне) випромінювання; електромагнітні поля 

високих, ультрависоких та надвисоких частот; шум і вібрація, їх дія на 

організм людини). 

Засоби контролю за безпечними умовами праці. Світлова і звукова 

сигналізації. Запобіжні написи, сигнальне фарбування. Знаки безпеки. 

Особливості безпеки праці при зварювальних роботах. Можливі 

наслідки недотримання правил безпеки праці на дільниці. Основні види 

виробничого травматизму, що характерні для  зварювальних робіт: ураження 

електричним струмом, травматизм очей, опіки, ураження дихальних шляхів, 

механічні пошкодження, порізи, тощо. 

Правила безпечних умов праці на робочому зварника. Правила догляду 

за устаткуванням і інструментом, їх безпечна експлуатація. 

Порядок допуску до самостійної роботи. Характеристика умов праці і 

основні небезпеки на підприємстві. 

Вимоги безпеки до виробничого устаткування і виробничих процесів, до 

утримання робочого місця та проходів до нього. Загальні правила 

користування інструментом та інвентарем. Пристрої запобіжні, огороджуючі, 

сигналізуючі. Засоби захисту (колективні, індивідуальні). Безпечні прийоми і 

методи праці. Дії робітників під час виникнення небезпечної ситуації на 

робочому місці. 

Основні небезпечні виробничі фактори: небезпечна дія електричного 

струму, дорожні аварії, рухомі частини машин, тощо; причини їх 

виникнення. 



Небезпечні фактори під час виконання зварювальних робіт. 

Ознайомлення з типовою інструкцією щодо безпеки праці, умовами і 

прийомами безпечної роботи. Причини і види травматизму. 

Биркова система на підприємстві. 

Індивідуальні засоби захисту для зварника, вимоги до них; правила 

користування. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки 

Характерні причини виникнення пожежі: порушення правил 

використання відкритого вогню і електричної енергії, використання 

непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил 

використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, 

відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні 

властивості речовин. 

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 

Горіння речовин і способи його припинення. Умови гасіння. Спалах, 

запалювання, самозапалювання, горіння, тління. Легкозапалювальні і горючі 

рідини. Важкозапалювальні і незапалювальні речовини, матеріали та 

конструкції. Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, 

покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту 

об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для 

пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення 

та будова, використання у випадку пожежі. 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна. 

Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження 

електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, 

фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення 

потерпілого від дії електричного струму. 

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження 

працівників електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Запобіжні 

надписи, плакати та пристрої, ізоляційні прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. 

Правила поведінки під час грози. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичний огляд 

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних 

та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, 



іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на 

організм людини. Лікувально-профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. 

Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і 

жінками. 

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, 

навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення 

та вентиляції. 

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та 

аварійне. Правила експлуатації освітлення.  

Санітарно-побутове забезпечення працівників. 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Стислі основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. 

Дії у важких випадках. 

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність 

дії, швидкість, рішучість, спокій. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення, правила користування. 

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, 

переломах. 

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу. 

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоку, 

тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Правила надання першої допомоги при ураженнях електричним 

струмом. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до 

транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Електротехніка» 

№ 

 з/п Тема 

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно- 

практичні 

роботи 

1 Вступ 1  

2 
Основні поняття про електричне 

коло 
2  

3 Електричні кола постійного струму 6 2 

4 Магнітне коло 2  

5 Електричні кола змінного струму 7  

6 
Основні поняття про 

електротехнічні перетворювачі 
1  

7 Електронні прилади і пристрої 3  

8 Електричні вимірювання 3  

9 Трансформатори 5 4 

10 Електричні машини 4  

Усього годин: 34 6 

 

Тема 1. Вступ 

Коротка характеристика і зміст предмета, його зв’язок з іншими 

предметами. Значення підготовки електрозварника на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах. 

 

Тема 2. Основні поняття про електричне коло 

Визначення електричного кола. Джерела і споживачі електричної енергії. 

Елементи електричного кола. Ланки, відгалуження і контур кола. Основний 

закон електричного кола. Правила Кіргофа. 

Схематичне зображення електричного кола. Визначення і означення 

елементів електричних схем; види їх з’єднань. 

 

Тема 3. Електричні кола постійного струму 

Параметри кіл постійного струму. Резистори в колі постійного струму, їх 

вольт-амперні характеристики. 

Типи резисторів і способи їх з’єднань. Закон Ома для дільниці кола. 

Розрахунок простого кола постійного струму (з одним джерелом 

струму). 

Перетворення кіл з різними видами з’єднань елементів. Міст постійного 

струму. 

Поняття про загальний розрахунок складного кола постійного струму. 

Рівняння балансу потужностей. 



 

Лабораторно-практична робота: 

Дослідження кіл з послідовним, паралельним і змішаним з’єднанням 

резисторів. 

 

Тема 4. Магнітне коло 

Класифікація магнітних кіл. Елементи магнітного кола (джерела 

магнітного кола, магнітопровід). Характеристики елементів магнітного кола. 

Аналогія між електричними і магнітними колами. 

 

Тема 5. Електричні кола змінного струму 

Кола змінного струму. Активний і реактивний опір; тимчасові і векторні 

діаграми струмів і напруг. Послідовне і паралельне з’єднання елементів. 

Поняття про повний опір і провідність. Міст змінного струму. 

Активна, реактивна і повна потужність у колі змінного струму. 

Коефіцієнт потужності і способи його підвищення. 

Резонанс напруг і струмів у колі змінного струму. Векторні діаграми, 

частотні і енергетичні характеристики. 

Трифазні електричні кола. Загальні поняття і визначення. Одержання 

струмів і напруг у трифазній системі; їх векторні діаграми. З’єднання 

обмоток зіркою і трикутником. 

 

Тема 6. Основні поняття про електротехнічні перетворювачі 

Електротехнічні пристрої як перетворювачі електричної енергії в 

теплову, хімічну, світлову і механічну. 

 

Тема 7. Електронні прилади і пристрої 

Призначення і класифікація електронних приладів і устроїв. Основні 

способи керування електричними явищами у вакуумі, газах і твердих тілах. 

Принцип дії і області застосування електровакуумних та іонних 

(газорозрядних) приладів. 

 

Тема 8. Електричні вимірювання 

Види і методи електричних вимірювань. Класифікація 

електровимірювальних приладів. 

 

Тема 9. Трансформатори 

Призначення, будова і принцип дії трансформаторів, їх основні 

параметри (коефіцієнт трансформації, коефіцієнт потужності, коефіцієнт 

корисної дії). 

Поняття про трифазні трансформатори. 

Лабораторно-практична робота: 

Випробування однофазного трансформатора. Визначення коефіцієнта 

трансформації. Регулювання напруги. 

 



 

Тема 10. Електричні машини 

Перетворення електричної і механічної енергії в електричних машинах, 

принцип зворотності. Види електричних машин. Будова і принцип дії машин 

змінного струму. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Читання креслень» 

№ 

 з/п Тема 

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно- 

практичні 

роботи 

1 
Геометричні побудови в 

кресленні. Види проекцій 
4  

2 
Поняття про перерізи та розрізи, 

їх види, позначення 
4  

3 
Читання зображення деталей. 

Його послідовність 
5  

4 
Складальне креслення, його 

призначення 
4  

Усього годин: 17  

Тема 1. 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. Комплексне 

креслення. 

Призначення ескізів. Послідовність виконання ескізів. Читання креслень 

деталей, що виготовляються на даному підприємстві. 

 

Тема 2. Поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення 

Поняття про перерізи. Правила позначення перерізів. Графічне 

позначення матеріалів у перерізах. 

Поняття про розрізи. Місцеві розрізи, їх призначення. З’єднання 

половини виду і половини розрізу. 

 

Тема 3. Читання зображень деталей. Його послідовність 

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. Позначення ухилу. 

Читання креслень та технічних вимог до них. Зазначення на кресленнях 

допусків розташування поверхонь та їх читання. 

Тема 4. Складальне креслення, його призначення  

Послідовність читання складальних креслень. Умовності і спрощення 

зображень на складальних кресленнях. 

Зображення нероз’ємних з’єднань (заклепкових, зварних і клейових). 

Розміри на складальних кресленнях. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ  

Професія – 7212 Контролер зварювальних робіт 

Кваліфікація – 2 розряд 

 

№  

з/п 
Теми 

Кількість 

годин 

Ι. Виробниче навчання 

1.1 Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки  6 

1.2 Підготовка металу до зварювання 12 

1.3 Ознайомлення з обладнанням для дугового та 

газового зварювання 

18 

1.4 Дугове наплавлення валиків та зварювання 

пластин з низьковуглецевих сталей 

42 

1.5 Газове наплавлення та зварювання 30 

1.6 Кисневе різання металу 18 

1.7 Автоматичне, механізоване та контактне 

наплавлення та зварювання низьковуглецевих 

сталей 

24 

1.8 Контроль якості зварювальних матеріалів 24 

1.9 Контроль якості заготовок та збирання під 

зварювання 

24 

 Усього годин: 198 

ΙΙ. Виробнича практика 

2.1 Ознайомлення з підприємством, інструктаж з 

охорони праці 

7 

2.2 Самостійне виконання виробничих робіт з 

контролю якості продукції складністю 2-го 

розряду 

203 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Усього годин: 210 

 Разом: 408 

 

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ 

 

Тема 1.1 Вступ 

Правила і норми безпеки праці в навчальних майстернях. 

Вимоги безпеки до виробничого обладнання і виробничого процесу. 

Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що виникають при 

роботі в майстернях (електричний струм; світлове випромінювання, 

підвищена температура дуги, падіння, гострі деталі і т.п.). 

Охорона праці при переміщенні вантажів. 

 

Причини травматизму, види травм. Заходи щодо попередження 

травматизму. 



Пожежна безпека, причини виникнення пожеж в навчальних майстернях. 

Попередження пожеж. Правила поведінки при пожежі, порядок виклику 

пожежної команди. Використання первинних засобів пожежегасіння. Заходи 

щодо забезпечення пожежної безпеки, шляхи евакуації. 

Основні правила та норми електробезпеки. Правила використання 

електроінструменту, заземлення електроустановок, відключення 

електромереж. Можлива дія електричного струму, технічні засоби та методи 

захисту, знаки, написи безпеки. 

Надання першої долікарської допомоги потерпілим. 

 

Тема 1.2. Підготовка металу до зварювання 

Інструктаж за змістом занять, з безпеки праці, організації робочого 

місця. 

Ознайомлення з правилами підготовки металу до зварювання. 

Вправи. Правка та гнуття пластин. Розмітка з допомогою метра, лінійки, 

кутика, циркуля за шаблоном. Рубка пластин. Різання пластин і труб 

обпилювання ребер та площин пластин, обпилювання труб. Підготовка 

кромок під зварювання.  

Вирубування та підготовка зубилом ділянок недоброякісного шва під 

зварювання. 

Огляд поверхонь неозброєним оком та через лупу для виявлення 

недоліків у заготовках. 

 

Тема 1.3. Ознайомлення з обладнанням для дугового та газового 

зварювання 

Інструктаж за змістом занять, з безпеки праці, організації робочого 

місця. 

Ознайомлення: з будовою джерел живлення дуги постійного та змінного 

струму; з будовою ацетиленових генераторів, балонів зі стисненими та 

скрапленими газами. 

Вправи. Вмикання та вимикання зварювальних трансформаторів, 

випрямлювачів, перетворювачів. Регулювання сили струму. 

Затискання електрода в електродоутримувачах. Запалювання та 

підтримання горіння дуги. 

Приєднання до балонів редукторів, шлангів. Заправлення та 

розрядження генераторів. Запалювання та гасіння пальника.  

 

Тема 1.4. Дугове наплавлення валиків та зварювання пластин з  

низьковуглецевих сталей. 

Інструктаж за змістом занять, з безпеки праці, організації робочого 

місця. 

Ознайомлення з правилами наплавлення валиків та зварювання пластин.  

Вправи. Наплавлення валиків на сталеві пластини в нижньому 

положенні шва. Наплавлення суміжних та паралельних валиків.  



Зварювання сталевих пластин в стик, без скосу та зі скосом кромок, 

суцільним одностороннім та двостороннім швами.  

Зварювання багатопрохідних та багатошарових швів. 

 

Тема 1.5. Газове наплавлення та зварювання 

Інструктаж за змістом занять, з безпеки праці, організації робочого 

місця. 

Ознайомлення з правилами та прийомами наплавлення та зварювання 

газовим полум’ям.  

Вправи. Переміщення пальника при зварюванні; одночасному 

переміщені пальника та присадкового дроту. Розплавлення металу на цілому 

місці по сталевій пластині товщиною 2-3 мм., в нижньому положенні по 

прямій лінії справа наліво, з поперечними дугоподібний рухами мундштука 

та наплавлення в шов присадкового дроту. 

Наплавлення прямих паралельних валиків на пластинах товщиною 5-6 

мм. у нижньому положенні правим та лівим способами. 

Прихвачування та зварювання пластин товщиною 2;3;5 мм. у нижньому 

положенні із зазором без скосу кромок. 

Прихвачування та зварювання пластин товщиною до 1 мм. з 

відбортовкою кромок без присадкового дроту. Зварювання пластин в 

нижньому положенні втавр одностороннім та двостороннім суцільним і 

переривчастим швом. Зварювання пластин у нижньому положенні в стик та в 

тавр з одностороннім скосом кромок, зварювання внапуск пластин однакових 

та різних товщин.   

 

Тема 1.6. Кисневе різання металу 

Інструктаж за змістом занять з безпеки праці, організації робочого місця. 

Ознайомлення з правилами і прийомами ручного кисневого різання 

металів. 

Вправи. Підготовка різаків для кисневого різання Різання по прямій із 

застосуванням направляючої лінійки, по кривій і по колу з допомогою 

циркуля пластин товщиною до 30 мм у нижньому положенні. 

Різання пластин у нижньому положенні за раніше розміченими прямими 

від краю пластини і від середини пластини із застосуванням опорного 

відрізка та без нього. 

Різання профільного прокату: кутиків, швелерів, двутаврів та інших 

профілів під різними кутами до торців при різних положеннях деталей (крім 

стельового). 

Вирізування дефектних місць.  

 

Тема 1.7. Автоматичне, механізоване та контактне наплавлення та 

зварювання низьковуглецевих сталей  

Інструктаж за змістом занять, з безпеки праці, організації робочого 

місця. 

Ознайомлення з будовою типових вузлів зварювальних автоматів.  



Вправи. Користування автоматами та напівавтоматами для зварювання 

під флюсом та зварювання прямолінійних швів.  

Користування автоматами та напівавтоматами в захисних газах та 

зварювання в захисних газах прямолінійних швів. 

Користування автоматами та напівавтоматами для зварювання 

порошковим і самозахисним дротом та зварювання прямолінійних швів. 

 

Тема 1.8. Контроль якості зварювальних матеріалів 

Інструктаж за змістом занять, з безпеки праці, організації робочого 

місця. 

Ознайомлення з правилами та прийомами контролю якості 

зварювальних матеріалів. 

Вправи. Контроль якості основного матеріалу. Зовнішній огляд металу. 

Перевірка відповідності даних маркування та сертифікації.  

Відбір проб на хімічний аналіз механічних якостей і на зварюваність. 

Контроль якості електродного дроту.  

Зовнішній огляд та обмірювання дроту. Вимірювання діаметра дроту в 

двох взаємоперпендикулярних напрямках у двох ділянках мотка. Відбір проб 

для хімічного аналізу. Звірення даних сертифіката з технічними вимогами.  

Контроль якості флюсу. Перевірка якості флюсу. Зовнішній огляд. 

Ознайомлення з хімічними складом флюсу.  

Визначення вологості, гранулометричного складу та насипної ваги, 

звіряння відповідності сертифікату, проведення технологічних випробувань. 

Контроль якості електродів. Приймання електродів для конструкційних 

сталей, легованих сталей та сталей з особливими якостями. Контроль партії 

електродів. Зовнішній огляд. Відбір зразків та визначення міцності покриття. 

Перевірка технологічних якостей електродів: нагляд за плавленням, огляд 

поверхні та ізлому шва.  

Визначення механічних якостей металу шва та зварного з’єднання при 

випробуванні електродів. Визначення твердості при випробуванні 

наплавочних електродів.  

Звірка відповідності сертифікатів технічним вимогам. 

Перевірка якості захисного газу. Звірка даних сертифікатів з вимогами 

технічних умов. Пробне зварювання для перевірки чистоти та вологості 

захисних газів та флюсів при механізованому зварюванні. 

 

Тема 1.9. Контроль якості заготовок та збирання під зварювання 
Інструктаж за змістом занять, з безпеки праці, організації робочого 

місця. 

Ознайомлення з правилами та прийомами контролю якості заготовок та 

збирання під зварювання. 

Вправи. Контроль якості зовнішнім оглядом та вимірюванням заготовок, 

відповідно вимог креслень. 



Контроль кромок зварювальних заготовок – чистоти кутів і скосів, 

притуплення кромок. Перевірка якості збирання зовнішнім оглядом та 

шляхом послідуючих вимірювань, перевірка ширини зазорів . 

 

ІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

 

Тема 2.1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці 

Інструктаж: з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві. 

Структура виробництва й організація праці на підприємстві. 

Ознайомлення із заготівельними, збиральними та зварювальними цехами 

підприємства та з виробами, що випускають. 

Ознайомлення з робочими місцями, пристосуваннями і інструментом 

контролера зварювальних робіт, з типовими деталями та вузлами, що 

випускають. 

Інструктаж з безпеки праці на робочому місці. 

 

Тема 2.2. Самостійне виконання виробничих робіт з контролю якості 

продукції складністю 2-го розряду 

Самостійне виконання робіт з контролю зварних виробів на робочих 

місцях підприємства. 

Виконання робіт на основі технічної документації, що застосовується на 

підприємствах, по відповідним нормам. 

Здійснення заходів по найбільш ефективному використовуванню 

робочого часу, попередженню дефектів, економному витрачанню матеріалів, 

інструментів та електроенергії. 

Вивчення та застосування передових високовиробничих прийомів та 

способів праці, а також інструментів, пристосувань, оснастки, що 

застосовуються новаторами виробництва. 

Участь у всіх сферах суспільного життя робочого колективу 

підприємства. 

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

Кваліфікаційна пробна робота 



Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

                                           Професія - 7212 Контролер зварювальних робіт 

    Кваліфікація  - 2-й розряд 
                                                                                               

 

 

Критерії оцінювання необхідних знань і розумінь 

Знає, розуміє: 

1. Вимоги підготовки до зварювання виробів та вузлів. 

2. Визначення та основні поняття зварювання. 

3. Основи технологічних процесів зварювання. 

4. Типи зварних з’єднань та швів, їх параметри. 

5. Умовні позначення зварних швів на кресленнях. 

6. Поняття зварюваності сталей та їх класифікація. 

7. Вимоги до зварних матеріалів. 

8. Будову та принцип дії основного обладнання для зварювання та 

різання металів. 

9. Види дефектів зварних з’єднань та способи їх усунення. 

10. Допуски під час зварювання виробів та вузлів, що контролюються. 

11. Положення правил охорони праці при виконанні зварювальних робіт. 

 

 

Критерії оцінювання необхідних умінь і навичок 

Вміє: 

1. Організовувати робоче місце. 

2. Контролювати якість та прийомку складання під зварювання та 

зварні з’єднання виробів, вузлів та конструкцій з низьковуглецевих 

сталей. 

3. Читати  креслення та контролювати технологічні процеси 

зварювання. 

4. Контролювати чистоту поверхні кромок. 

5. Перевіряти геометрію кромок шаблоном тощо. 

6. Контролювати відповідність вихідних зварних матеріалів 

технічним умовам: наявність сертифікатів, якість сушіння та 

прожарювання, чистоту поверхні зварного дроту тощо. 

7. Контролювати обладнання для зварювання та різання. 

8. Виконувати попередній контроль матеріалів для зварювання. 

9. Контролювати техніку виконання зварних швів. 

10. Виявляти  основні види дефектів та швів. 

11. Дотримуватися правил охорони праці. 



ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

№ з/п Найменування 

Кількість на групу з 30 осіб 

При 

мітка 
Для індивідуального 

користування 

Для 

групового 

користування 

1 2 3 4 5 

 Відділ дугового зварювання та різання 

Обладнання для ручного зварювання 

1 Трансформатор 

зварювальний  

однопостовий 

 

 

6  

2. Трансформатор 

зварювальний 

багатопостовий 

 

 

 

2 

 

3 Випрямляч 

зварювальний 

 2  

4 Випрямляч  

зварювальний 

багатопостовий 

 1  

5 Перетворювач 

зварювальний 

однопостовий 

 1  

6 Зварювальний агрегат  1  

7 Реостат баластний 15   

8 Електропіч для 

сушіння електродів 

 1  

Інструмент 

1 Електродотримачі 

пасатижного типу  

(з дротом довжиною 

3м) 

15   

2 Щиток зварника 15   

3 Стальна щітка 15   

4 Зубило 15   

5 Молоток 15   

6 Молоток для збивання 

шлаку 

15   

7 Набір шаблонів 15   

8 Метр 15   

9 Кутик 15   

10 Лінійка 15   

11 Креслярка 15   

12 Стальне клеймо 15   

13 Машина пневматична  1  



ручна шліфувальна 

14 Щітка пневматична 

ручна 

 1  

15 Молоток рубильний 

пневматичний 

 1  

Обладнання для механізованого зварювання 

1 Напівавтомат для 

дугового зварювання 

та на плавки 

 1  

2 Напівавтомат для 

зварювання у 

вуглекислому газі 

 1  

3 Напівавтомат для 

зварювання 

неплавкими 

електродами у 

вуглекислому газі 

 1  

4 Напівавтомат для 

зварювання під 

флюсом 

 1  

5 Машина для 

контактного 

зварювання 

 1  

6 Балони стальні 

середнього об’єму 

для вуглекислого 

газу 

 1  

7 Редуктор для 

вуглекислого газу з 

витратоміром і 

підігрівачем 

   

Відділ газового зварювання та різання 

Обладнання газового зварювання та різання 

1 Генератор 

ацетиленовий 

середнього тиску 

 2  

2 Генератор 

ацетиленовий 

 2  

3 Балони стальні 

середнього об’єму 

для газів (кисню) 

15   

4 Балони стальні 

середнього об’єму 

для газів 

15   



(ацетилену) 

5 Газорозбірний 

пост кисневий 

 1  

6 Газорозбірний 

пост ацетиленовий 

 1  

7 Запобіжний 

пристрій для 

ацетилену 

 5  

8 Редуктор 

кисневий 

балонний 

15   

9 Редуктор 

ацетиленовий 

однокамерний 

15   

10 Редуктор 

кисневий 

рамповий 

 1  

11 Редуктор 

двокамерний 

ацетиленовий 

 1  

12 Редуктор 

кисневий сітьовий 

 2  

13 Редуктор 

ацетиленовий 

сітьовий 

 1  

14 Бачок для рідкого 

палива 

 1  

Інструмент 

1 Універсальні  

ацетилено- 

кисневі пальники 

15   

2 Пальники 

зварювальні на 

газах-захисниках 

ацетилену 

6   

3 Комплект 

газозварювальний 

15   

4 Різаки для 

ручного різання 

15   

5 Різаки для гасо - 

кисневого різання 

15   

6 Рукава гумові для 

газового 

зварювання та 

150 м   



різання (для 

кисню) 

7 Рукава гумові для 

газового 

зварювання та 

різання (для 

ацетилену) 

150 м   

8 Рукава гумові для 

газового 

зварювання та 

різання для 

рідкого палива 

20м   

Підготовче відділення 

1 Ножиці кривошипні 

листові з нахиленим 

ножем 

 1  

2 Машина 

трубозгинаюча з 

механічним 

приводом 

 1  

3 Верстат 

вертикально – 

свердлильний. 

 1  

4 Верстат поперечно - 

стругальний з 

гідравлічним 

приводом 

 1  

5 Верстат 

ножовочний 

 1  

6 Компресор 

повітряний 

поршневий 

загального 

призначення 

 2 
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Слюсарне відділення 

Обладнання  

1 Верстак однолистий 

слюсарний з 

поворотними 

тисками 

 15  

2 Верстат настільний 

свердлильний 

 2  

3 Верстат точильний   1  

4 Плита розміточна  1  

Інструменти 

1 Струбцини збірно-

розбірних пристроїв 

з пазами із 

стандартних 

елементів для 

збирання та 

зварювання 

  

5 

 

2 Струбцини відкидні 

збірно-розбірних 

пристроїв з пазами 

із стандартних 

елементів для 

збирання та 

зварювання 

  

5 

 

3 Рампа ножовочна 

ручна 

15   

4 Полотна ножовочні 

для металу 

 100  

5 Кліщі додаткові 15   

6 Напилок плоский з 

насічкою № 0,1 

15   

7 Напилок плоский з 

насічкою № 2,3 

15   

8 Напилок круглий з 

насічкою № 0,1 

15   

9 Напилок круглий з 

насічкою № 2,3 

15   

10 Напилок квадратний 

з насічкою № 0,1 

15   

11 Напилок квадратний 

з насічкою № 2,3 

15   

12 Свердло спіральне з 

конічним і 

90   



циліндричним 

хвостовиком ø 3-

12мм. 

13 Зубило слюсарне 15   

14 Крейцмейсель 15   

15 Молоток слюсарний 

(400-600г) 
15   

16 Креслярка 15   

17 Циркуль 

розміточний 

15   

18 Кернер 15   

19 Кусачки торцеві 15   

20 Клейма ручні 

звичайні 

1 комп.   

21 Клейма ручні 

цифрові 

1 комп.   

22 Ключі гаєчні 

розвідні (різні) 

5   

23 Труборіз ручний 1   

24 Машина ручна 

свердлильна 

електрична 

2   

25 Лінійка 

вимірювальна 

металева 

15   

26 Кутик перевірочний 

лекальний плоский 

15   

Електровимірювальні прилади 

1 Амперметр 

постійного струму 

до500 А 

2   

2 Амперметр 

постійного струму до 

300А 

2   

3 Амперметр 

постійного струму до 

300А 

2   

4 Амперметр 

постійного струму до 

5А 

8   

5 Вольтметр змінного 

струму до 400В 

2   

6 Трансформатор 

струму 

8   



  

вимірювальний  

7 Струмовимірювальні 

кліщі 

2   

Відділ контролю якості зварних  

швів та з’єднань 

1 Комплект для 

контролю якості 

зовнішнім оглядом 

15   

1.1 Універсальний 

шаблон зварника  

УШС 

15   

1.2 Лупа ЛП-3    

1.3 Лупа ЛП-6    

1.4 Лупа вимірювальна 

ЛВ-10 

15   

1.5 Штангенциркуль 

ШЦ-1-125-0,1 з 

глибиноміром 

1   

1.6 Лінійка металева 15   

1.7 Набір радіусних 

шаблонів для 

вимірювання радіусів 

№ 1 і№ 3 

15   

1.8 Набір щупів для 

контролю зазорів № 

4 (0,1... 1 мм) 

15   

1.9 Кутик металевий 

150Х100мм В-90 

15   

1.10 Ліхтарик 

мініатюрний 

15   

1.11 Дзеркало (поворотне) 

L=140 мм 

15   

1.12 Футляр 15   



Перелік основних засобів навчання 

(доповнення до переліку основних засобів навчання Контролера 

зварювальних робіт 2 розряду) 

№ 

З/п 
Найменування 

Кількість на 

групу з 15 осіб 

Прим

ітка 

Для 

індивіду

ального 

користу

вання 

Для 

групово

го 

користу

вання 

1 2 3 4 5 

Контроль швів на непроникливість 

1. Гасова проба 

1.1 Балон с гасом 15   

1.2 Суспензія крейди або каолін 15   

1.3 Фарборозпилювач 15   

1.4 Газорізальний пальник 15   

2. Вакуумний контроль 

2.1 Переносна вакуумна камера 15   

2.2 Водний розчин господарського мила    

Контроль обладнання для зварювання та різання, 

електровимірювальних  

приладів та пристроїв 

1 Електровимірювальні прилади 15   

2 Газозварювальна та різальні апаратура 15   
 



ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

(доповнення до переліку засобів навчання контролера зварювальних 

робіт 2-го розряду ) 

 

№ 

з /п 

 

Найменування 

Кількість на групу з 30 осіб  

Примітки Для 

індивідуального 

користування 

Для групового 

користування 

1 Ультразвуковий контроль 

1.1 Ультразвуковий 

товщиномір 

 1  

1.2 Комплект (еталонів) 

зразків 

 комплект  

1.3 Ультразвуковий 

інтроскоп 

 1  

1.4 Акустичний 

дефектоскоп 

 1  

2 Радіографічний контроль 

2.1 Радіаційні інтроскопи  1  

2.2 Установка 

радіографічного 

контролю 

  

1 

 

2.3 Стереорентгенотелевізі

йна установка 

  

1 

 

2.4 Електроренгенографічн

ий  

апарат 

  

1 

 

2.5 Установка для 

рентгенівської 

обчислювальної 

томографії 

  

1 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія –  7212  Контролер зварювальних робіт 

2. Кваліфікація – контролер зварювальних робіт 3-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:   

технічні вимоги до якості зварних з’єднань та технічної 

документації;  

основне обладнання для зварювання та різання металів;  

призначення електровимірювальних приладів та пристосувань, що 

застосовуються для контролю;  

основні методи контролю зварних швів;  

        режими зварювання;  

причини виникнення дефектів у зварних швах та засоби їх 

попередження. 

 

Повинен уміти:  
контролювати якість та прийомку складання під зварювання та зварні 

з’єднання виробів, вузлів та конструкцій з вуглецевих сталей, дотримання 

режимів зварювання за приладами та технологією зварювання; 

 виконувати гасову пробу та вакуумний контроль зварних швів; 

 вести облік та звітність якості та кількості прийнятої та забракованої 

продукції. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

          Повинен: 

          раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче 

місце;  

          дотримуватися норм технологічного процесу; 

          не допускати браку у роботі; 

          знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

          використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення 

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

          знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків;  

     володіти обсягом знань з правових питань галузі, основами ведення 

підприємницької діяльності, основами державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної 

діяльності. 



 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації 

осіб 

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти  

Базова  або повна  загальна середня освіта. 

5.2. При підвищенні  кваліфікації 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією  

контролера зварювальних робіт 2-го розряду; стаж роботи за професією не 

менше 1  року.  

5.3. Після закінчення навчання 

Повна  загальна середня освіта,  професійно-технічна освіта, освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією контролера 

зварювальних робіт 3-го розряду; без вимог до стажу роботи. 

 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Контроль якості та прийомка складання під зварювання  металевих 

з’єднань  для виробництва готових металевих виробів у різних сферах 

народного господарства. 

 

7.   Специфічні вимоги 

7.1. Вік:   прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку 

відповідно до законодавства – не менше 18 років. 

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3.  Медичні обмеження. 

 



ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

 Професія - 7212 Контролер зварювальних робіт 

 Кваліфікація - 3 розряд 

Загальний фонд навчального часу - 338 годин 

 

 

№ 

З/п 
 

Навчальні предмети 

Кількість годин 

усього З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 34 3 

1.1 Основи правових знань 8  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 8  

1.3 Інформаційні технології 8 3 

1.4 Резерв часу 10  

2 Професійно-теоретична підготовка 80 7 

2.1 Спеціальна технологія 35 6 

2.2 Матеріалознавство 10 1 

2.3 Охорона праці 15  

2.4 Електротехніка 11  

2.5 Читання креслень 9  

3 Професійно-практична підготовка 212  

3.1 Виробниче навчання 72  

3.2 Виробнича практика 140  

4 Консультації 6  

5 Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна) кваліфікаційна  

атестація при продовженні навчання) 

6  

6 Загальний обсяг навчального часу  

(без п.5) 
332 11 



Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією 

 «Контролер зварювальних робіт» 

Кабінети: 

- Спец технології 

- Матеріалознавства 

- Охорони праці 

- Електротехніки 

- Читання креслень 

- Інформаційних технологій 

- Основ галузевої економіки 

- Основ правових знань 

 

2. Лабораторії: 

 - Контролю якості зварних швів 

 

3. Майстерні: 

- Електрогазозварювальна 

- Відділення контролю якості зварних швів 
 

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне 

навчання кваліфікованих робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх 

об'єднання; 

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може 

здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця; 

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - 

замовників кадрів. 



 ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Основи правових знань» 

  № 

з/п 
 Тема  

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

 роботи 

1 Правове регулювання 

господарських відносин у 

промисловості 

3  

2 Захист господарських прав та 

інтересів. Розгляд 

господарських спорів 

2  

3 Адміністративний проступок і 

адміністративна 

відповідальність 

3  

            Усього годин : 8  

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості 

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – 

обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про 

промисловість. 

Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття 

підприємства та його види. Загальні умови створення та реєстрації 

підприємства. Трудові доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність 

підприємства. Правові та економічні умови господарської діяльності 

підприємства. 

Договори. Договірна дисципліна у промисловості. 

 

Тема 2. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських 

спорів 

Органи, що вирішують господарські суперечки. Закони, які 

використовуються при розв’язанні господарських суперечок. Система 

господарських судів. Подання позову. Вирішення господарських суперечок. 

 

Тема 3. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність 

Визначення та загальні положення адміністративного права. 

Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права 

у регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття  

адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності. 

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна 

відповідальність за господарські порушення.  

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

№ 

з/п 
                                       Тема 

Кількість годин. 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Підприємництво як форма 

діяльності в умовах ринкової 

економіки 

4 

 

2 Виробнича діяльність 

підприємницьких структур 
2 

 

   3 Ефективність використання 

виробничих фондів 
2 

 

           Усього годин :  8  

 

Тема 1. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової 

економіки 

Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні. 

Закон України «Про підприємництво». Організаційно-правові форми 

підприємництва, переваги та недоліки. Особливості підприємництва у галузі 

та тенденції його розвитку. 

 

Тема 2. Виробнича діяльність підприємницьких структур 

Виробнича діяльність підприємницьких  структур. Бізнес-план як 

інструмент виробничої діяльності.  

 

Тема 3. Ефективність використання виробничих фондів 

Основні фонди підприємства і показники їх ефективного використання. 

Поняття і класифікація виробничих фондів підприємства. Структура 

основних та оборотних виробничих фондів. Ефективність використання 

основних та оборотних виробничих фондів. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Інформаційні технології» 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Інформаційні  технології 2  

2 
Програмні засоби ПК. 

Комп’ютерні технології 

2 1 

3 Мережні системи та сервіси 4 2 

             Усього годин: 8 3 

 

Тема 1. Інформаційні технології 

Суспільство і інформація, перетворення  інформації в ресурс, 

визначення і задачі інформаційних технологій, становлення інформаційної 

технології, автоматизація інформаційного процесу - інформатизація. 

Вплив інформаційних технологій на розвиток галузевої промисловості 

та виробництва. Джерела і етапи розвитку інформаційної технології в галузі. 

Інформаційна криза і інформаційні ресурси. Особливості  нових 

інформаційних технологій в галузі. 

Використання інформаційних і комп’ютерних технологій  для 

автоматизації виробництва.  Поняття про системи управління 

автоматизованим обладнанням. 

 

Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології 

Основні напрямки застосування обчислювальної техніки в галузі. 

Галузеве програмне забезпечення. 

Прикладне програмне забезпечення професійного спрямування 

відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу. 

Лабораторно-практична робота: 

1. Ознайомлення з програмними продуктами професійного спрямування.  

 

Тема 3. Мережні системи та сервіси 

Проблеми обміну інформацією. Передача інформації на відстань і 

безпека каналів зв’язку. Принципи і методи обміну інформацією між різними 

відомствами. 

Лабораторно-практичні роботи:  

1. Робота з тематичними пошуковими каталогами та пошуковими машинами. 

Вивчення основних принципів їх роботи. 

2. Робота з прикладними програмами професійного спрямування (за 

напрямом професії ). 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Спеціальна технологія» 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Організація та технічна документація 

контролю якості зварювальних робіт 

1  

2 Контроль обладнання для зварювання 

та різання металів 

електровимірювальних приладів та 

пристроїв 

2  

3 Причини виникнення та методи 

запобігання дефектів зварних з’єднань 

5  

4 Контроль режимів зварювання та 

різання металів 

3  

5 Контроль якості готових зварних 

виробів зовнішнім оглядом 

6 2 

6 Механічні та технологічні 

випробування зварних швів та 

з’єднань 

6 2 

7 Контроль якості зварних з’єднань на 

непроникливість 

6 2 

8 Правила техніки безпеки при 

виконанні контролю якості зварних 

швів 

2  

9 Стандартизація та контроль якості 

продукції 

4  

Усього годин: 35 6 

 

Тема 1. Організація та технічна документація контролю якості 

зварювальних робіт 

Основні принципи організації ВТК (відділу технічного контролю). 

Положення про відділ технічного контролю. Основні завдання. Структурна  

схема, штат ВТК. 

Взаємозв’язок ВТК з цехами та відділами підприємств. Права та 

обов’язки контролера, контрольного майстра, начальника відділу цехового 

контролю. 

ВТК підприємства. Основні контрольні пункти ВТК та їх значення. 

Об’єкти контролю: вихідні матеріали, технологічний режим, зварні з’єднання 

виробів, вузлів та конструкцій. 

Основні функції контролерів зварювальних робіт: контроль вихідних 

матеріалів, підготовки до зварювання, технологічного процесу зварювання, 



клеймування прийнятої та забракованої продукції, технічний облік та аналіз 

браку, розробка нових, більш досконалих методів та форм контролю. 

Технічна документація контролю. 

Державні стандарти. Призначення їх та відповідальність за виконання. 

Технічна документація. 

Креслення, інструкції, технічні умови. 

Передові методи організації контролю якості зварювальних робіт. 

 

Тема 2. Контроль обладнання для зварювання та різання металів 

електровимірювальних приладів та пристроїв  

Призначення і мета контролю обладнання для зварювання та різання 

металів. 

Основні вимоги до зварювального обладнання і обладнання для різання 

металів. 

Контроль роботи джерел живлення зварювальної дуги постійного і 

змінного струму. 

Контроль роботи автоматів, напівавтоматів для заварювання під флюсом 

та в захисних газах для дугового зварювання (контроль якості контактів 

механізму подачі дроту і флюсу). 

Контроль роботи машин для стикового, точкового і шовного 

зварювання. 

Контроль обладнання для газового зварювання та різання металів 

(щільність приєднання пальників до вентилів і шланг, справність газових 

редукторів, шлангів, мундштуків).  

Контроль наявності в машинах і апаратах регулюючих механізмів, 

газозахисних приладів, сопел на пальниках, витратомірів.  

Метрологічний нагляд за приладами та пристрастями, що 

встановлюються на зварювальних машинах , апаратах і обладнанні для 

дугового, газового, автоматичного, напівавтоматичного зварювання, 

обладнанні для різання металів. 

 

 Тема 3. Причини виникнення та методи запобігання дефектів зварних 

з’єднань  

Причини виникнення дефектів підготовки металу та збирання елементів 

для зварювання. Їх види та методи попередження. 

Основні причини дефектів формування шва, методи запобігання цим 

дефектам. 

Причини виникнення зовнішніх дефектів. Причини виникнення 

внутрішніх дефектів; макро- та мікроскопічні дефекти. Їх види.  

Причини утворення дефектів.  

Основні методи та заходи попередження утворення дефектів зварних 

швів. 

 

Тема 4. Контроль режимів зварювання та різання металів 



Контроль дотримання параметрів процесу ручного дугового зварювання: 

величини струму, напруги, швидкості зварювання, правильності вибору 

діаметра електроду. 

Контроль режиму газового зварювання: потужність полум’я та номера 

наконечника, правильності вибору діаметра присаджувального дроту, кута 

нахилу пальника. 

Контроль режиму автоматичного і механізованого зварювання: величини 

вильоту електродного дроту, швидкості подачі дроту, витрат захисного газу і 

флюсу, кута нахилу електродного дроту до осі шва, діаметра електрода, сили 

зварювального струму і напруги. 

Контроль режимів контактного зварювання: електрична потужність та 

щільність зварювального струму, сили нагріву, тиск осадки, установочна 

довжина або випуск кінців деталі із затискувачів машини, припуск на осадку, 

діаметра контактної поверхні електрода, щільності або сили струму, часу дії 

струму, відстані між точками. 

Контроль режимів різання металів: тиску ріжучого кисню, швидкості 

різки, витрати газів і флюсу. 

Контроль режимів зварювання візуально, за приборами і за зовнішнім 

виглядом зварного шва. Безперервне записування параметрів режиму за 

допомогою приладів. 

 

Тема 5. Контроль якості готових зварних виробів зовнішнім оглядом 

Сучасні вимоги до якості зварних конструкцій. Роль контролю якості 

зовнішнім оглядом. 

Огляд зовнішнього вигляду шва, виявлення дефектів. 

Контроль зварних швів готових виробів неозброєним оком і за 

допомогою приладів.  

Контроль зовнішнього вигляду поверхні швів зварних виробів: поверхні 

шва, контроль кольору і зони кольорів. 

Вимірювання геометричних параметрів швів готових виробів за 

допомогою шаблонів або вимірювальних інструментів.  

Лабораторно-практична робота: 

Контроль якості готових зварних виробів зовнішнім оглядом. 

 

Тема 6. Механічні та технологічні випробування зварних швів та 

з’єднань 

Основні механічні і технологічні властивості металів. Державні 

стандарти на механічні та технологічні випробування. 

Призначення механічних випробувань, основні їх види: статистичні, 

динамічні та на стомленість.  

Випробування металу шва і з’єднання на розтяг, на згинання, 

сплющування, ударне згинання. Визначення твердості зварного з’єднання. 

Призначення технологічних випробувань. Випробування металу шва на 

статистичне згинання і удар з надрізом. 

Випробування металу шва для оцінки опору на холодні і гарячі тріщини.  



Підготовка зразків для механічних і технологічних випробувань. 

Обладнання для механічних і технологічних випробувань. 

Вимоги безпеки праці при механічних і технологічних випробуваннях. 

Лабораторно – практична робота: 

Проведення випробувань на визначення кута згину та на розрив. 

 

Тема 7. Контроль якості зварних з’єднань на непроникливість 

Види контролю зварних швів на непроникливість. Їх призначення. 

Основні дефекти, що виявляються при проведенні контролю на 

непроникливість. 

Перевірка швів на непроникливість гасом. Підготовка швів для 

перевірки. Підготовка крейдового розчину для виконання гасової проби. 

Методика проведення перевірок. Обробка швів розчином і гасом, витримка.  

Визначення за результатами перевірок якості зварних з’єднань виробів 

та вузлів. 

Вакуумний метод перевірки щільності зварних швів. 

Застосування вакуумного методу контролю. Його суть, призначення. 

Підготовка поверхні виробів до контролю. Контроль якості швів на 

непроникливість вакуумними пристроями. Будова вакуумної камери. 

Методика проведення перевірки. Інші методи проведення контролю на 

непроникливість.  

Визначення за результатами перевірки якості зварного шва. 

Вивчення інструкцій, що діють на підприємстві про проведення 

контролю якості зварних швів на непроникливість. 

Вимоги безпеки праці при проведенні контролю. 

Лабораторно-практична робота: 

Перевірка щільності зварних швів. 

 

Тема 8. Правила техніки безпеки при виконанні контролю якості 

зварних швів 

Правила техніки безпеки при: контролі якості складання під зварювання 

зварних з’єднань, виробів, вузлів та конструкцій з вуглецевих сталей; при 

виконанні гасової проби та вакуумного методу контролю . 

Контроль виконання заземлення зварного обладнання, складально-

зварювальних установок і оснастки. Контроль напруги джерел живлення 

зварювальної дуги, автоматів, напівавтоматів. 

Контроль опору ізоляції і температури обмоток електровимірювальних 

приладів, що застосовують для контролю. 

 Виконання правил гігієни праці та промислової санітарії.  

 

Тема 9. Стандартизація та контроль якості продукції 

Стандартизація, її роль у підвищенні якості продукції. 

Завдання стандартизації.  

Види стандартів та їх характеристики. 



Галузі використання державних стандартів та основні типи зварних швів 

і з’єднань, конструктивні елементи і розміри. Ознайомлення з основними 

Державними стандартами, що використовуються у зварювальному 

виробництві. 

Міжнародні стандарти ІSO. 

Система управління якістю виконаних робіт. Форми та методи контролю 

якості. Оцінювання рівня якості продукції. 

 Планування підвищення якості. 

Атестація виробів. Економічна ефективність підвищення якості робіт.  

Характеристика основних стандартів, що враховують регіональні 

особливості галузі. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Матеріалознавство» 

№ 

 

з/п 

Тема 

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Кристалізація металу 2  

2 Випробування металу 2  

3 Чорні і кольорові метали та їх сплави 6 1 

Усього годин: 10 1 

Тема 1. Кристалізація металу 

Кристалізація чистого металу. Схема процесу кристалізації. 

Основні види кристалічних решіток чистих металів, явище 

поліморфізму. Поняття про кристалічні зерна. Залежність властивостей 

металів від величини зерен, їх форми і розташування. 

Поняття про сплави: механічна суміш, твердий розчин, хімічне 

з’єднання; структура і властивості кожного типу сплавів. 

 

Тема 2. Випробування металу 

Випробування на твердість. Призначення випробування. Метод Брінеля. 

Визначення твердості, умовне позначення твердості. 

Метод Роквелла. Визначення твердості, умовне позначення твердості. 

Випробування на ударну в’язкість. Призначення випробування. Будова 

маятникового копра. Порядок проведення випробувань і визначення ударної 

в’язкості. 

Тема 3. Чорні і кольорові метали та їх сплави 

Чавун. Вплив домішок на властивості чавуну. Вплив вуглецю на 

властивості чавуну. Білий чавун, його структура, властивості і сфера 

застосування. Поняття про діаграму залізовуглецевих сплавів. 

Сірий чавун. Структура і властивості сірого чавуну. Вплив кількості 

вуглецю, форми і якості металевої основи на властивості сірого чавуну. 

Вплив легуючих елементів і термообробки на властивості сірого чавуну. 

Марки сірих чавунів. Позначення, сфера застосування сірих чавунів. 

Сталі. Вплив вуглецю на структуру і властивості вуглецевої сталі. 

Поняття про сталі звичайної якості, якісні, високоякісні. Класифікація 

вуглецевої сталі залежно від вмісту вуглецю за призначенням і хімічним 

складом. Основні відомості про способи одержання різних марок вуглецевої 

сталі. 

Кольорові метали та їх сплави; виробництво та класифікація. Механічні 

властивості, маркування та галузь застосування. Зварюваність кольорових 

металів.  

Позначення за Державним стандартом. 

Лабораторно-практична робота  
Визначення мікроструктури вуглецевих сталей і чавунів.   



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Охорона праці» 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Правові і організаційні основи 

охорони праці 

2  

2 Основи безпеки праці в галузі 7  

3 Основи пожежної безпеки 2  

4 Основи електробезпеки 2  

5 Основи гігієни праці, виробничої 

санітарії. Надання першої допомоги 

потерпілим в разі нещасних випадків 

2  

Усього годин: 15  

 

Тема 1. Правові і організаційні основи охорони праці 
Основні законодавчі акти. Колективний договір. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці в галузі 

 Засоби індивідуального та групового захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів даного виробництва.  

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки 
Характерні причини виникнення пожеж.  

Вогнегасильні речовини і матеріали.  

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

 Електрика промислова, статична і атмосферна.  

Особливості ураження електричним струмом. Електричні травми.  

 

Тема 5. Основи гігієни праці, виробничої санітарії. Надання першої 

допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних 

та соціально-технічних заходів. Послідовність, принципи і засоби надання 

першої допомоги.  

 
  



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Електротехніка» 

№ 

 

з/п 

Тема  

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 
Електричні кола постійного 

струму 
3  

2 
Електричні кола змінного 

струму 
3  

3 Електричні вимірювання 3  

4 Трансформатори 2  

Усього годин : 11  

 

Тема 1. Електричні кола постійного струму 

Закон Ома для повного кола постійного струму. 

Поняття про вольтамперні характеристики нелінійних елементів 

електричних кіл. 

Теплова дія струму, розрахунок втрати потужності в лінії. 

 

Тема 2. Електричні кола змінного струму 

Закон Ома для кола змінного струму. 

Поняття про розрахунок складних (з декількома джерелами живлення) 

кіл змінного струму. Визначення струмів, напруг і потужностей ділянок кола. 

 

Тема 3. Електричні вимірювання 

Шкали приладів. Чутливість приладів. 

Вимірювання струму і напруг. Схеми вмикання амперметра і 

вольтметра. 

 

Тема 4. Трансформатори 

Робочий режим трансформатора. Визначення параметрів 

трансформатора за дослідженням режимів холостого ходу і короткого 

замикання. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Читання креслень» 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно - 

практичні 

роботи 

1 
Геометричні побудови в кресленні. 

Види проекцій 
2  

2 
Поняття про перерізи та розрізи, їх 

види, позначення 
2  

3 
Читання зображень деталей. Його 

послідовність 
3  

4 
Складальне креслення, його 

призначення 
2  

Усього годин: 9  

 

Тема 1. Геометричні побудови в кресленні. Види проекцій 

Основи побудови креслень. Поняття про деталі і креслення деталі. 

Поняття про способи з’єднання деталей і про складні одиниці. 

Особливості виконання роботи за кресленням: виконання сполучених 

поверхонь, визначення шорсткості поверхні і розмірів з граничними 

відхиленнями. 

Прямокутне паралельне проектування як головний спосіб отримання 

зображень деталей на кресленнях. Єдина система конструкторської 

документації (ЄСКД) – звід правил виконання і оформлення креслень. 

 

Тема 2. Поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення 

Розчленування деталі на прості елементи, виділення простих 

геометричних тіл як один з перших ступенів читання креслення деталі. 

Читання форми деталі за зображеннями, що містять розрізи і перерізи, 

призначення розрізів і перерізів. Різниця між розрізами і перерізами. 

 

 Тема 3. Читання зображень деталей. Його послідовність 

Головне зображення і його розташування на кресленні. Головне 

зображення як джерело найбільшої інформації. 

Кількість зображень і розмірів на кресленні. Повнота і чіткість від 

зображення форми виробу з мінімальним числом зображень як основи 

правильного виконання креслення. 

Читання форми елементів деталі. Читання проекцій основних 

геометричних тіл. 

Правила нанесення виносних і розмірних чисел. Розгляд правил і 

умовностей нанесення розмірів (одиниця вимірювання, незалежність розмірів 

від масштабу зображення, лінійні розміри, розміри діаметрів і радіусів, 

кутові розміри та ін.). 



 

Тема 4. Складальне креслення, його призначення 

Основні відомості про складальне креслення. Дві основні групи розмірів 

на складальних кресленнях: виконавчі і довідкові. 

Особливості читання креслень загальних видів. 

Складальні креслення, порядок їх читання. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ  

Професія – 7212 Контролер зварювальних робіт 

Кваліфікація – 3 розряд 

 

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ 

 

Тема 1.1. Вступ 

Загальна характеристика навчального процесу. Роль виробничого 

навчання, його навчально - виробничі і виховні завдання в підготовці 

кваліфікованих робітників. 

Зміст праці контролера зварювальних робіт, кваліфікаційна 

характеристика контролера зварювальних робіт ІІІ розряду. 

 

№ 

з/п 

Теми 

Кількість 

годин 

 І. Виробниче навчання  

1.1 Вступ 2 

1.2 Безпека праці та пожежна безпека 4 

1.3 Дугове зварювання пластин із вуглецевих сталей 

у нижньому, вертикальному та горизонтальному 

положеннях зварного шва 

18 

1.4 Газове зварювання вуглецевих сталей у 

нижньому, вертикальному положеннях зварного 

шва 

18 

1.5 Автоматичне та механізоване зварювання 

вуглецевих сталей 

6 

1.6 Контроль технологічного процесу зварювання 6 

1.7 Проведення технологічних та механічних 

випробувань зварних з`єднань та швів 

6 

1.8 Випробування зварних швів на непроникливість 6 

1.9 Проведення обліку та оформлення звітності якості 

та кількості на прийняту та забраковану 

продукцію 

6 

Усього годин: 72 

ІІ. Виробнича практика 

2.1 Ознайомлення з підприємством, інструктаж з 

охорони праці 

7 

2.2 Самостійне виконання виробничих робіт з 

контролю якості продукції складністю 3-го 

розряду 

133 

 Кваліфікаційна пробна робота  

Усього годин: 140 

Разом: 212 



Форми морального та матеріального стимулювання праці на 

виробництві. 

Виробничий план групи. Форми участі учнів у виконанні виробничого 

плану підприємства. 

 

Тема 1. 2. Безпека праці та пожежна безпека  

Вимоги безпеки праці в навчальних майстернях і на робочих місцях. 

Причини травматизму. Види травматизму та його попередження.  

Правила безпеки праці при виконанні механічних та технологічних 

випробувань зварних швів. 

Пожежна безпека. Причини пожеж у приміщеннях навчальних закладів. 

Засоби попередження пожеж. Запобіжні заходи при користуванні 

вогненебезпечними рідинами та внутрішніми пожежними кранами. 

 

Тема 1.3. Дугове зварювання пластин із вуглецевих сталей у нижньому, 

вертикальному та горизонтальному положеннях зварного шва  

Інструктаж, за змістом занять, з охорони праці та організації робочого 

місця. 

Ознайомлення з правилами та прийомами дугового зварювання пластин 

із вуглецевих сталей в нижньому, вертикальному та горизонтальному 

положеннях зварного шва. 

Вправи. Наплавлення валиків на похилу пластину знизу вгору. 

Зварювання похилих пластин із вуглецевої сталі знизу вгору без скосу і зі 

скосом кромок. 

Наплавлення вертикальних та горизонтальних валиків на вертикальну 

площину на пластини з вуглецевої сталі. Зварювання у вертикальному та 

горизонтальному положеннях пластин з вуглецевої сталі в стик, в тавр, в кут 

без скосу та зі скосом кромок. 

Зварювання багатопластових швів. 

Перевірка якості шва за зовнішнім виглядом та за зломом. 

 

Тема 1.4. Газове зварювання вуглецевих сталей у нижньому, 

вертикальному положеннях зварного шва  

Інструктаж, за змістом занять, з охорони праці та організації робочого місця. 

Ознайомлення з правилами та прийомами газового зварювання 

вуглецевих сталей в нижньому, вертикальному та горизонтальному 

положеннях зварного шва. 

Вправи. Наплавлення валиків на похилі пластини з вуглецевої сталі 

знизу вгору. Зварювання похилих пластин з вуглецевої сталі в нижньому, 

вертикальному та горизонтальному положеннях зварного шва лівим та 

правим зварюванням. 



Наплавлення вертикальних та горизонтальних валиків на вертикальну 

площину пластини з вуглецевої сталі. Зварювання в вертикальному та 

горизонтальному положеннях пластин з вуглецевої сталі в стик, в тавр, в кут, 

без скосу і зі скосом кромок. 

Перевірка якості шва за зовнішнім виглядом та зломом. 

 

Тема 1.5. Автоматичне та механізоване зварювання вуглецевих сталей 

Інструктаж, за змістом занять, з охорони праці та організації робочого 

місця. 

Ознайомлення з правилами та прийомами автоматичного та 

механізованого зварювання вуглецевих сталей. 

Вправи. Автоматичне зварювання під флюсом вуглецевих сталей 

прямолінійними швами. Зварювання трубопроводів. Наплавлення деталей та 

вузлів. 

Зварювання напівавтоматичним зварюванням у захисних газах 

вуглецевих сталей. 

Перевірка якості шва за зовнішнім виглядом та зломом. 

 

Тема 1.6. Контроль технологічного процесу зварювання 

Інструктаж, за змістом занять, з охорони праці та організації робочого 

місця. 

Ознайомлення з контролем технологічного процесу зварювання. 

Вправи. Нагляд за складом зварювальної апаратури, інструментів, 

приладів. Контроль режиму дугового зварювання,сили струму, напруги дуги, 

швидкості зварювання за допомогою вольтметра, амперметра, секундоміра. 

Перевірка послідовності накладання швів у відповідністі з 

технологічними інструкціями. 

Контроль режиму зварювання під флюсом: нагляд за правильністю 

установки зварювальних виробів у кондуктори або інші пристосування, за 

правильністю ведення дуги лінією шва, за параметрами шва, за відповідним 

покриттям місця зварювання флюсом, за безперебійною роботою усіх 

механізмів зварювальних автоматів та напівавтоматів. 

Перевірка режимів циклів контактного зварювання. 

Контроль за виконанням контактного зварювання: нагляд за роботою 

зварювальної апаратури, охолоджувальної системи; контролю довжини 

зажимів, що виступають із-за частини зварювальних заготовок, стану їхньої 

поверхні в місцях зварювання і контактів із зажимами, кількості та часу 

протікання струму, зусилля і кількості осаджування при зварюванні тиском. 

Контроль чистоти поверхні зварювальних деталей, кількості та часу 

протікання струму і кількості тиску на електроди при протіканні струму та 

після закінчення нагріву при точковому зварюванні. 

Контроль режиму газового зварювання: перевірка відповідності вимогам 

технологічних інструкцій марки та діаметра присадкового дроту, номера 

мундштука пальника, виду полум’я, положенню пальника, присадкового 

дроту та швидкості зварювання. 



 

Тема 1.7.  Проведення технологічних та механічних випробувань 

зварних з’єднань та швів  
Інструктаж, за змістом занять, з охорони праці та організації робочого 

місця. 

Ознайомлення з будовою обладнання для випробувань зразків на розтяг, 

ударний розрив, для визначення твердості зварного з’єднання і з правилами 

безпеки праці при роботі на ньому. 

Вправи. Розмічування зразків для вирізання на механічні випробування. 

Перевірка розмірів зразків перед випробуванням. 

Проведення випробувань металу шва на розтяг з визначенням межі 

текучості відносного подовження. 

Проведення випробувань на визначення кута згину та відносного 

стиснення. 

Проведення випробувань на ударний розрив. Визначення механічних 

властивостей металу шва та зварного з’єднання за результатами випробувань. 

Визначення твердості окремих дільниць зварних з’єднань на приладах. 

Виготовлення проб на статичний згин. 

Проведення випробування та оцінювання зварюваності. 

Виготовлення проб для оцінювання опору на холодні та гарячі тріщини. 

Проведення випробувань та складання висновків. 

 

Тема 1.8. Випробування зварних швів на непроникливість 

Інструктаж, за змістом занять, з охорони праці та організації робочого 

місця. 

Ознайомлення з правилами та прийомами випробування зварних швів на 

непроникливість. 

Вправи. Випробовування зварних швів на міцність та щільність. 

Перевірка щільності швів гасом. Підготовка швів та матеріалів для перевірки. 

Змазування чи обприскування гасом. Визначення дефектних місць. 

Складання висновку про якість шва або необхідність виправлення його.  

Перевірка швів на щільність вакуумним способом. 

Підготовка установки для проведення випробувань. Фіксування 

нещільності швів. Складання висновку. 

 

Тема 1.9. Проведення обліку та оформлення звітності якості та кількості  

на прийняту та забраковану продукцію  

Інструктаж, за змістом занять, з охорони праці та організації робочого 

місця. 

Ознайомлення з правилами проведення обліку та оформлення звітності 

якості та кількості  на прийняту та забраковану продукцію. 

Вправи. Запис у спеціальному журналі після проведення вхідного 

контролю. 

Заповнення форми КУ-1 з контролю якості зварювання. 



Заповнення форми КСР - 1 за результатами якості за способом 

зварювання. 

Заповнення форми КСР-2 за результатами аналізу якості в залежності від 

методу контролю. 

За результатами аналізів складання повідомлення про брак зварного 

з’єднання. 

 

ІІ. Виробнича практика 

Тема 2.1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці 

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві. 

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом 

виготовлення продукції на підприємстві, з міжзмінною передачею 

устаткування і організацією виробництва. 

Ознайомлення з організацією планування праці і контролю якості робіт 

на виробничій ділянці, у бригаді, на робочому місці. 

Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків і новаторів 

виробництва, з роботою щодо раціоналізації і винахідництва. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці і 

робочому місці. 

 

Тема 2.2. Самостійне виконання виробничих робіт з контролю якості 

продукції складністю 3-го розряду 

Самостійне виконання робіт з контролю зварних виробів на робочих 

місцях підприємства  

Виконання робіт на основі технічної документації, що застосовується на 

підприємстві, за відповідними нормами. 

Вивчення та застосування високовиробничих прийомів та способів 

праці, які застосовуються новаторами виробництва. 

Розробка та здійснення заходів щодо найбільш ефективного 

використовування робочого часу, попередження дефектів зварних швів. 

Проведення механічних та технологічних випробувань зварних швів, 

випробування зварних швів на непроникливість, проведення обліку та 

оформлення звітності про якість та кількість прийнятої та забракованої 

продукції. 

Участь у всіх сферах суспільного життя робочого колективу 

підприємства. 

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

Кваліфікаційна пробна робота 



Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

                                           Професія - 7212 контролер зварювальних робіт 

     Кваліфікація - 3-й розряд 

                                                                                               

 

Критерії оцінювання необхідних знань і розумінь 

Знає, розуміє: 

1. Технічні вимоги до якості зварних з’єднань та технічної 

документації. 

2. Принцип роботи обладнання для зварювання та різання 

металів. 

3. Призначення та принцип роботи електровимірювальних 

приладів та пристосувань, що застосовуються для контролю.  

4. Режими зварювання, способи їх підбору та розрахунку.  

5. Основні методи контролю зварних швів. 

6. Причини виникнення дефектів у зварних швах та засоби їх 

попередження. 

7. Принципи раціональної та ефективної організації праці на 

робочому місці. 

8. Вимоги охорони праці при зварюванні, різанні та контролі якості 

зварних з’єднань. 

 

 

Критерії оцінювання необхідних умінь і навичок 

Вміє: 

1. Організовувати робоче місце. 

2. Контролювати якість та прийомку складання під зварювання та 

зварні з’єднання виробів, вузлів та конструкцій з вуглецевих сталей. 

3. Контролювати якість та прийомку складання під зварювання та 

зварні з’єднання виробів, вузлів та конструкцій з низьколегованих 

сталей. 

4. Дотримуватись режимів зварювання за приладами та технологією 

зварювання. 

5. Виявляти  основні виді дефектів та швів. 

6. Виконувати контроль якості зварних з’єднань на непроникливість. 

7. Вести облік та звітність якості та кількості прийнятої та забракованої 

продукції. 

8. Планувати виробничі дії та виконувати навчально-виробниче 

завдання. Дотримуватися правил охорони праці.



ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

№ з/п Найменування 

Кількість на групу з 30 осіб 

При 

мітка 
Для індивідуального 

користування 

Для 

групового 

користування 

1 2 3 4 5 

 Відділ дугового зварювання та різання 

Обладнання для ручного зварювання 

1 Трансформатор 

зварювальний 

однопостовий 

 

 

6  

2 Трансформатор 

зварювальний 

багатопостовий 

 

 

 

2 

 

3 Випрямляч 

зварювальний 

 2  

4 Випрямляч  

зварювальний 

багатопостовий 

 1  

5 Перетворювач 

зварювальний одно 

постовий 

 1  

6 Зварювальний агрегат  1  

7 Реостат баластний 15   

8 Електропіч для 

сушіння електродів 

 1  

Інструмент 

1 Електродотримачі 

пасатижного типу  

(з дротом довжиною 

3м) 

15   

2 Щиток зварника 15   

3 Стальна щітка 15   

4 Зубило 15   

5 Молоток 15   

6 Молоток для збивання 

шлаку 

15   

7 Набір шаблонів 15   

8 Метр 15   

9 Кутик 15   

10 Лінійка 15   

11 Креслярка 15   

12 Стальне клеймо 15   

13 Машина пневматична  1  



ручна шліфувальна 

14 Щітка пневматична 

ручна 

 1  

15 Молоток рубильний 

пневматичний 

 1  

Обладнання для механізованого зварювання 

1 Напівавтомат для 

дугового зварювання 

та на плавки 

 1  

2 Напівавтомат для 

зварювання у 

вуглекислому газі 

 1  

3 Напівавтомат для 

зварювання 

неплавкими 

електродами у 

вуглекислому газі 

 1  

4 Напівавтомат для 

зварювання під 

флюсом 

 1  

5 Машина для 

контактного 

зварювання 

 1  

6 Балони стальні 

середнього об’єму для 

вуглекислого газу 

 1  

7 Редуктор для 

вуглекислого газу з 

витратоміром і 

підігрівачем 

   

Відділ газового зварювання та різання 

Обладнання газового зварювання та різання 

1 Генератор 

ацетиленовий 

середнього тиску 

 2  

2 Генератор 

ацетиленовий 

 2  

3 Балони стальні 

середнього об’єму для 

газів (кисню) 

15   

4 Балони стальні 

середнього об’єму для 

газів ( ацетилену) 

15   

5 Газорозбірний пост  1  



кисневий 

6 Газорозбірний пост 

ацетиленовий 

 1  

7 Запобіжний пристрій 

для ацетилену 

 5  

8 Редуктор кисневий 

балонний 

15   

9 Редуктор 

ацетиленовий 

однокамерний 

15   

10 Редуктор кисневий 

рамповий 

 1  

11 Редуктор двокамерний 

ацетиленовий 

 1  

12 Редуктор кисневий 

сітьовий 

 2  

13 Редуктор 

ацетиленовий сітьовий 

 1  

14 Бачок для рідкого 

палива 

 1  

Інструмент 

1 Універсальні  

ацетилено-кисневі 

пальники 

15   

2 Пальники зварювальні 

на газах-захисниках 

ацетилену 

6   

3 Комплект 

газозварювальний 

15   

4 Різаки для ручного 

різання 

15   

5 Різаки для гасо - 

кисневого різання 

15   

6 Рукава гумові для 

газового зварювання та 

різання (для кисню) 

150 м   

7 Рукава гумові для 

газового зварювання та 

різання (для 

ацетилену) 

150 м   

8 Рукава гумові для 

газового зварювання та 

різання для рідкого 

палива 

20м   



Підготовче відділення 

1 Ножиці кривошипні 

листові з нахиленим 

ножем 

 1  

2 Машина 

трубозгинаюча з 

механічним приводом 

 1  

3 Верстат вертикально – 

свердлильний. 

 1  

4 Верстат поперечно - 

стругальний з 

гідравлічним 

приводом 

 1  

5 Верстат ножовочний  1  

6 Компресор повітряний 

поршневий загального 

призначення 

 2 
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Слюсарне відділення 

Обладнання 

1 Верстак однолистий 

слюсарний з 

поворотними тисками 

 15  

2 Верстат настільний 

свердлильний 

 2  

3 Верстат точильний   1  

4 Плита розміточна  1  

Інструменти 

     

1 Струбцини збірно-

розбірних пристроїв з 

пазами із стандартних 

елементів для 

збирання та 

  

5 

 



зварювання 

2 Струбцини відкидні 

збірно-розбірних 

пристроїв з пазами із 

стандартних елементів 

для збирання та 

зварювання 

  

5 

 

3 Рампа ножовочна 

ручна 

15   

4 Полотна ножовочні 

для металу 

 100  

5 Кліщі додаткові 15   

6 Напилок плоский з 

насічкою № 0,1 

15   

7 Напилок плоский з 

насічкою № 2,3 

15   

8 Напилок круглий з 

насічкою № 0,1 

15   

9 Напилок круглий з 

насічкою № 2,3 

15   

10 Напилок квадратний з 

насічкою № 0,1 

15   

11 Напилок квадратний з 

насічкою № 2,3 

15   

12 Свердло спіральне з 

конічним і 

циліндричним 

хвостовиком ø 3-12мм. 

90   

13 Зубило слюсарне 15   

14 Крейцмейсель 15   

15 Молоток слюсарний 

(400-600г) 

15   

16 Креслярка 15   

17 Циркуль розміточний 15   

18 Кернер 15   

19 Кусачки торцеві 15   

20 Клейма ручні звичайні 1 комп.   

21 Клейма ручні цифрові 1 комп.   

22 Ключі гаєчні розвідні 

(різні) 

5   

23 Труборіз ручний 1   

24 Машина ручна 

свердлильна 

електрична 

2   



25 Лінійка вимірювальна 

металева 

15   

26 Кутик перевірочний 

лекальний плоский 

15   

Електровимірювальні прилади 

1 Амперметр постійного 

струму до500 А 

2   

2 Амперметр постійного 

струму до 300А 

2   

3 Амперметр постійного 

струму до 300А 

2   

4 Амперметр постійного 

струму до 5А 

8   

5 Вольтметр змінного 

струму до 400В 

2   

6 Трансформатор струму 

вимірювальний  

8   

7 Струмовимірювальні 

кліщі 

2   

Відділ контролю якості зварних  

швів та з’єднань 

1 Комплект для 

контролю якості 

зовнішнім оглядом 

15   

1.1 Універсальний 

шаблон зварника  

УШС 

15   

1.2 Лупа ЛП-3    

1.3 Лупа ЛП-6    

1.4 Лупа вимірювальна 

ЛВ-10 

15   

1.5 Штангенциркуль 

ШЦ-1-125-0,1 з 

глибиноміром 

1   

1.6 Лінійка металева 15   

1.7 Набір радіусних 

шаблонів для 

вимірювання радіусів 

№ 1 і№ 3 

15   

1.8 Набір щупів для 

контролю зазорів № 

4 (0,1... 1 мм) 

15   

1.9 Кутик металевий 

150Х100мм В-90 

15   



  

1.10 Ліхтарик 

мініатюрний 

15   

1.11 Дзеркало (поворотне) 

L=140 мм 

15   

1.12 Футляр 15   



Перелік основних засобів навчання 

(доповнення до переліку основних засобів навчання Контролера 

зварювальних робіт 3 розряду) 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 

15 осіб 

Приміт

ка 

Для 

індивідуаль

ного 

користуван

ня 

Для 

групово

го 

користу

вання 

1 2 3 4 5 

Контроль швів на непроникливість 

1. Гасова проба 

1.1 Балон с гасом 15   

1.2 Суспензія крейди або каолін 15   

1.3 Фарборозпилювач 15   

1.4 Газорізальний пальник 15   

3. 2. Вакуумний контроль 

2.1 Переносна вакуумна камера 15   

2.2 Водний розчин господарського мила    

Контроль обладнання для зварювання та різання, 

електровимірювальних  

приладів та пристроїв 

1 Електровимірювальні прилади 15   

2 Газозварювальна та різальні апаратура 15   
 



Перелік основних обов’язкових засобів навчання 

(доповнення до переліку засобів навчання контролера зварювальних 

робіт  3-го розряду) 

№ 

з /п 

 

Найменування 

Кількість на групу з 30 осіб  

Примітки Для 

індивідуального 

користування 

Для 

групового 

користування 

1. Ультразвуковий контроль 

1.1 Ультразвуковий 

товщиномір 

 1  

1.2 Комплект (еталонів) 

зразків 

 комплект  

1.3 Ультразвуковий інтроскоп  1  

1.4 Акустичний дефектоскоп  1  

2 Радіографічний контроль 

2.1 Радіаційні інтроскопи  1  

2.2 Установка 

радіографічного контролю 

  

1 

 

2.3 Стереорентгенотелевізійна 

установка 

  

1 

 

2.4 Електроренгенографічний  

апарат 

  

1 

 

2.5 Установка для 

рентгенівської 

обчислювальної 

томографії 

  

1 

 

 

 

 



  

Міністерство освіти і науки України 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика  

випускника професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія -  7212 Контролер зварювальних робіт 

2. Кваліфікація – контролер зварювальних робіт  4-го  розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  
способи і методи контролю та випробування зварних швів у 

конструкціях;  

основні властивості різних сталей, кольорових металів та сплавів, їх 

зварні властивості;  

будову спеціальних установок для випробування зварних з’єднань;  

   порядок оформлення технічної документації. 

 

Повинен уміти:  
контролювати якість та прийомку складання під зварювання та зварні 

з’єднання виробів, вузлів та конструкцій з легованих сталей, кольорових 

металів та сплавів; 

 брати участь у гідравлічних, пневматичних та інших випробуваннях 

зварних конструкцій; 

оформляти технічну документацію на прийняті вироби; 

аналізувати та вивчати причини браку. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

          Повинен: 

          раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче 

місце;  

          дотримуватися норм технологічного процесу; 

          не допускати браку у роботі; 

          знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

          використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення 

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

          знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків;  

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основами ведення 

підприємницької діяльності, основами державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної 

діяльності. 



 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації 

осіб 

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти  

Базова  або повна  загальна середня освіта. 

5.2. При підвищенні  кваліфікації 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією  

контролера зварювальних робіт 3-го розряду; стаж роботи за професією не 

менше 1  року.  

5.3. Після закінчення навчання 

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень 

«кваліфікований робітник» за професією контролера зварювальних робіт 4-

го розряду; без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

контроль якості складання під зварювання та контроль зварних з'єднань 

виробів, вузлів та конструкцій з легованих сталей, кольорових металів та 

сплавів у різних сферах народного господарства. 

 

7.   Специфічні вимоги 

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку 

навчання відповідно до законодавства – не менше 18 років. 

7.2.  Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3.   Медичні обмеження. 



ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

 Професія - 7212 Контролер зварювальних робіт 

 Кваліфікація - 4 розряд 

Загальний фонд навчального часу - 295 годин 

 

№ 

з/п 

Тема 

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно- 

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 34 4 

1.1 Інформаційні технології 8 4 

1.2 
Основи галузевої економіки і 

підприємництва 
8  

1.3 Основи правових знань 8  

1.4 Резерв часу 10  

2 Професійно-теоретична підготовка 76 10 

2.1 Спеціальна технологія 36 8 

2.2 Матеріалознавство 7 1 

2.3 Охорона праці 15  

 2.4 Електротехніка 10 1 

2.5 Читання креслень 8  

3 Професійно-практична підготовка 177  

3.1 Виробниче навчання 72  

3.2 Виробнича практика 105  

4 Консультації 2  

5 

Державна кваліфікаційна атестація 

(або проміжна (поетапна) атестація 

при продовженні навчання)  

6  

6 
Загальний обсяг навчального часу 

(без п. 4) 
293 14 

 



Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією 

«Контролер зварювальних робіт» 

Кабінети: 

- Спец технології 

- Матеріалознавства 

- Охорони праці 

- Електротехніки 

- Читання креслень 

- Інформаційних технологій 

- Основ галузевої економіки 

- Основ правових знань 

 

2. Лабораторії: 

 - Контролю якості зварних швів 

 

3. Майстерні: 

- Електрогазозварювальна 

- Відділення контролю якості зварних швів 
 

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне 

навчання кваліфікованих робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх 

об'єднання; 

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може 

здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця; 

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - 

замовників кадрів. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Основи правових знань» 

№ 

з/п 
 Тема 

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Злочин і покарання 4  

2 Правова охорона природи 2  

3 Подружжя, батьки, діти – їхні 

права і обов’язки 

2  

Усього годин :  8  

 

Тема 1. Злочин і покарання 

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. 

Злочин та інші правопорушення. 

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну 

небезпеку і протиправність діяння. Необхідна самооборона. Затримання 

злочинця. Крайня необхідність. 

Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. Доцільність, 

справедливість покарання як один із засобів боротьби зі злочинністю. 

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи 

відповідно до вчинку. Звільнення від кримінальної відповідальності та від 

покарання. Кримінальна відповідальність за господарські злочини. 

 

Тема 2. Правова охорона природи 

Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-людина-

суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища. 

Екологізація усього виробничо-господарського процесу – принцип 

господарювання. Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо 

охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання земель. 

Охорона вод, лісів, надр землі та їх використання. Охорона тваринного 

світу. Охорона атмосферного повітря від забруднення. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

навколишнього середовища. 

 

Тема 3. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки 

Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу і 

сім’ї. 

Порядок і умови укладання шлюбу, шлюбний договір. Особисті та 

майнові права і обов’язки подружжя. Припинення шлюбу. 

Особисті та майнові правовідносини між батьками і дітьми. Права і 

обов’язки батьків і дітей. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

№ 

з/п 
 Тема 

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

   1  Витрати та собівартість продукції, робіт та 

послуг. Ціна продукції 
3 

 

   2 Фінансові результати підприємницької 

діяльності 
3 

 

  3 Якість продукції та економічна ефективність 2  

            Усього годин:  8  

 

Тема 1. Витрати та собівартість продукції, робіт та послуг. Ціна 

продукції 

 Витрати виробництва. Постійні і змінні витрати виробництва. 

Собівартість продукції, її види. Показники собівартості продукції. 

Групування витрат, що формують собівартість продукції. Калькуляції 

собівартості продукції за статтями витрат. Джерело знищення собівартості.   

Ціна продукції. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни. 

 

Тема 2. Фінансові результати підприємницької діяльності 

 Прибуток підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток. 

Методи розрахунку прибутку. 

Рентабельність продукції і виробництва. Шляхи підвищення 

рентабельності. 

 

Тема 3. Якість продукції та економічна ефективність 

Поняття якості продукції, необхідність її поліпшення. Показники якості. 

Методи оцінки якості. Державні стандарти якості.  

Шляхи забезпечення виробництва високоякісною продукцією. 

Конкурентоспроможність продукції. 

  



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Інформаційні технології» 

№  

з/п 
Тема  

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 
Інформація та інформаційні 

технології. 

2  

2 
Програмні засоби ПК. 

Комп’ютерні технології 

2 1 

3 Мережні системи та сервіси 4 2 

             Усього годин : 8 3 

 

Тема 1. Інформація та інформаційні технології 

Ієрархічні системи управління виробництвом (за напрямом професії). 

Ієрархія інформаційних технологій за рівнями складності об’єктів 

інформатизації АРМ (робочі станції, автономні РМ), мережеві інформаційно-

пошукові системи, мережеві автоматизовані інформаційно-вимірювальні 

системи реального часу. 

 

Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології 

Робота з прикладними програмами професійного спрямування (за 

напрямом професії). 

Лабораторно-практична робота: 

Створення проекту (ескізу, макету, форми), використовуючи можливості 

програмних продуктів за напрямом професії. 

 

Тема 3. Мережні системи та сервіси 

Поняття електронної комерції, її  переваги і обмеження. Схеми 

електронної комерції: бізнес-бізнес (B2B) і бізнес-споживач (B2C). 

Електронні ринки. Вплив електронної комерції на сучасний бізнес. Переваги 

і недоліки електронної комерції. 

Лабораторно-практичні роботи:  

1. Робота  з інформаційно-довідковими системами та електронними 

бібліотеками: створення бібліографічного каталогу за професією. 

2. Робота  з інформаційно-довідковими системами та електронними 

бібліотеками: підбір інформаційних ресурсів для написання повідомлення, 

реферату, пошукової роботи, дослідницьких спостережень. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Спеціальна технологія» 

 

 

№ 

з /п 

 

 

 

Тема 

Кількість годин 

 

усього 

З них на 

лабораторно - 

практичні 

роботи 

1 Леговані сталі та їх зварюваність 1  

2 Зварюваність кольорових металів 

та їх сплавів 

1  

3 Металографічний аналіз 6 2 

4 Гідравлічні та пневматичні 

випробовування зварних швів у 

конструкціях, обладнання для 

випробувань 

8 2 

5 Капілярні методи контролю та 

обладнання для їх проведення 

6 2 

6 Магнітні методи контролю та 

апаратура для їх проведення 

6  

7 Технічна документація та аналіз 

браку прийнятої продукції 

6 2 

8 Вимоги безпеки праці при 

виконанні контролю якості зварних 

швів 

2  

 Усього годин: 36 8 

 

Тема 1. Леговані сталі та їх зварюваність 

Леговані сталі, класифікація властивостей. Зварювання легованих 

сталей. Класифікація за зварюваністю. 

Зварювання низьколегованих сталей, характеристика. Технологія  

і особливості зварювання. 

Зварювання середньолегованих сталей, характеристика,  

особливості зварювання, технологія зварювання; 

Зварювання високолегованих сталей і сплавів, їх характеристика, 

особливості зварювання, технологія зварювання. 

 

Тема 2. Зварюваність кольорових металів та їх сплавів 

Особливості процесу зварювання кольорових металів та їх сплавів. 

Властивості кольорових металів, їх зварюваність.  

Зварювання міді та її сплавів. Види зварювання, режими зварювання. 

Зварювання латуні і бронзи. 

Зварювання алюмінію та його сплавів. Матеріали для зварювання та їх 

вибір. Технологія дугового та газового зварювання. 

Зварювання титанових та магнієвих сплавів. 



Тема 3. Металографічний аналіз 

 Відомості про основні мікроструктури при термічній обробці сталі та їх 

особливості. Призначення металографічних досліджень металу шва, зони 

термічного впливу основного металу. 

 Підготовка макро – і мікрокліфів для металографічних досліджень. 

Методика проведення випробувань. 

 Методи вивчення структури зварних швів. Мікроскопічні дослідження. 

Визначення твердості і механічних властивостей зварних швів у залежності 

від структури. Характерні види дефектів. Хімічні та електролітичні методи 

визначення структури металу шва. 

 Фотографування структури металу і зварних з’єднань. 

Лабораторно – практична робота 

Визначення структури металу шва та виявлення дефектів. 

 

Тема 4. Гідравлічні та пневматичні випробування зварювальних швів у 

конструкціях, обладнання для випробувань 

Гідравлічний метод контролю, його суть, область застосування 

відповідно до регіональних особливостей галузі, переваги та недоліки. 

Визначення якості зварювання за результатами контролю. Випробування 

струменем води. Обладнання і апаратура для гідравлічного випробування: 

гідропреси, насоси, манометри. 

Пневматичні методи контролю. Призначення контролю. Основні 

дефекти, виявлені в процесі контролю. Вакуумний метод контролю. 

Контроль повітрям і повітрям з аміаком. Методика проведення 

випробування. Визначення якості зварювання за результатами 

випробовувань. 

Апаратура і вимірювальні прилади для пневматичного випробування.  

Лабораторно – практична робота  

Визначення якості зварювання за результатами гідравлічних 

випробовувань. 

 

Тема 5. Капілярні методи контролю та обладнання для їх проведення 

Види капілярних методів контролю, область застосування. 

Фізичні основи контролю. 

Люмінесцентний метод, його суть, область застосування. Технологія 

контролю. Обладнання та матеріали для проведення контролю. Переваги та 

недоліки.  

Кольоровий метод контролю. Технологія контролю. Матеріали та 

апаратура для проведення контролю. Переваги та недоліки методу. 

Люмінесцентно-кольоровий метод контролю. Суть методу. Область 

використання та матеріали для проведення. Технологія контролю. Переваги 

та недоліки. Апаратура проведення . 

Перспективні технологічні процеси проведення капілярних методів 

контролю. 

 



Лабораторно – практична робота  

Виявлення дефектів зварних швів у виробах із сталей аустенітного класу 

методом фарб. 

 

Тема 6. Магнітні методи контролю та апаратура для їх проведення 

 Види магнітних методів контролю. Контроль зварних швів сухим 

порошком і магнітною суспензією. Магнітні порошки, їх властивості. Рідини 

для дотримання суспензій. Техніка виконання контролю. Намагнічування та 

розмагнічування виробів, що піддаються контролю. Апаратура для 

проведення контролю порошковим методом. 

 Магнітографічний метод контролю. Його сутність, область 

використання. Переваги і недоліки. Апаратура для проведення 

магнітографічного контролю. Визначення якості зварювання за результатами 

магнітографічного контролю. 

 Вихрострумова дефектоскопія. Фізичні основи методу та сфера 

використання. 

 Методика проведення контролю. 

 Характеристика обладнання та апаратури. 

 Сучасні вимоги до якості зварюваних виробів та проведення магнітних 

методів контролю. 

 

Тема 7. Технічна документація та аналіз браку прийнятої продукції 

Облік і аналіз дефектів. 

Технологічна документація контролю: технологічна карта на збирання, 

зварювання і контроль якості продукції, технологічний паспорт на вироби; 

державні стандарти та технічні умови на вироби; правила атестації 

зварювальника.  

Ознайомлення з вимогами Держнагляду з охорони праці. 

Контрольно - технічна документація: повідомлення, висновки, 

протоколи, журнали та ін. 

Склад технічної документації: тип виробу, спосіб зварювання, характер 

основних і зварювальних матеріалів, результати контролю, наявність 

виправлення, прізвище зварювальника і контролера, дані допустимих 

відхилень від заданого технічного процесу. 

Форми обліку якості зварювання. 

Контроль за оформленням технічної документації згідно з вимогами та 

нормами, діючими в галузі. 

Лабораторно – практична робота  

Складання висновків про перевірку якості зварювання з’єднань 

капілярними методами контролю та заповнення протоколу металографічних 

досліджень. 

 

 

 

 



Тема 8. Вимоги безпеки праці при виконанні контролю якості зварних 

швів 
Вимоги до організації робочого місця і безпека праці при проведенні 

неруйнівних видів контролю якості зварних з’єднань. 

Санітарні правила поводження з матеріалами, які використовуються при 

випробуваннях. 

Виконання правил пожежної безпеки. 

  



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Матеріалознавство» 

№ 

 з/п Тема 

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Кристалізація металу 1  

2 Випробування металу 1  

3 
Чорні і кольорові метали та їх 

сплави 
5 1 

Усього годин : 7 1 

 

Тема 1. Кристалізація металу 

Поняття про критичні точки; явище анізотропності. 

Поняття про діаграми стану на прикладі діаграми стану І типу “свинець-

сурма”; основні лінії і критичні точки діаграми. Поняття про доевтектичні, 

евтектичні і заевтектичні сплави. 

 

Тема 2. Випробування металу 

Випробування на втомленість. Поняття про витривалість металу. Схема 

випробування на втомленість. 

Технологічні властивості, технологічні проби. 

 

Тема 3. Чорні і кольорові метали та їх сплави 

Визначення легованої сталі. Легуючі елементи: хром, нікель, вольфрам, 

титан, марганець та ін. 

Вплив легуючих елементів на властивості сталі. Взаємовідношення 

легуючих елементів із залізом і вуглецем. Маркування легованої сталі. 

Конструкційні леговані сталі; їх призначення і вимоги, що ставляться до них. 

Марки конструкційних легованих сталей – низьколеговані, середньолеговані 

і високолеговані. Сплави кольорових металів. Латунь. Визначення латуні. 

Вплив цинку на структуру і механічні властивості латуні. Спеціальні латуні. 

Марки і позначення латуні за Державним стандартом; властивості і 

призначення звичайної і спеціальної латуні. 

Бронза. Спеціальні бронзи. Марки спеціальних бронз, позначення за 

Державним стандартом, властивості і сфера застосування. 

Сплави алюмінію. Алюмінієві ливарні сплави – силуміни: склад, 

призначення, властивості, сфера застосування, марки і позначення за 

Державним стандартом. Алюмінієві сплави, що обробляються тиском. 

Дюралюміній: властивості, сфера застосування, марки і позначення за 

Державним стандартом. 

Магній і його властивості. Сплави магнію: властивості, сфера 

застосування, марки і позначення за Державним стандартом. 



Відпал і нормалізація сталі – суть і мета. Види відпалу. Залежність 

механічних властивостей сталі від режимів проведення відпалу і 

нормалізації. Відпал сталевого литва, поковок, штамповок; механічні 

властивості нормалізованої сталі. 

 Призначення нормалізації, суть і технологія її проведення; механічні 

властивості нормалізованої сталі. 

Цементація сталі: суть і мета. Марки сталі, що підлягають цементації; 

температура і час витримки під час цементації; структура цементованої сталі. 

Переваги і недоліки цементації.  

Термообробка латуней і аргону. 

Загартування сталі: призначення і суть. 

Режими загартування сталі залежно від вмісту вуглецю, температури, 

часу витримки, охолодження. Загартовані середовища і їх вплив на швидкість 

охолодження та утворення структур: мартенсит, сорбіт. Поняття про 

прогартовування сталі. 

Основні методи загартування сталі; обробка сталі холодом; дефекти 

загартування. 

Азотування: призначення і суть. Технологія процесу. Переваги і 

недоліки азотування. Термічна обробка алюмінієвих сплавів. 

Литі і порошкоподібні тверді сплави. Призначення, сфера застосування, 

марки і склад литих і порошкоподібних твердих сплавів. 

Загальні відомості про технологію одержання литих і порошкоподібних 

твердих сплавів. 

Металокерамічні тверді сплави, загальні відомості про технології їх 

отримання. 

Види металокерамічних твердих сплавів: вольфрамові, 

титановольфрамові, їх структура і сфера застосування. Марки і склад 

металокерамічних твердих сплавів. 

Лабораторно-практична робота  

Визначення впливу термічної обробки на властивості і структуру 

вуглецевої сталі. 

  



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Охорона праці» 

№ 

з/п Тема 

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Правові і організаційні основи охорони праці 2  

2 Основи безпеки праці в галузі 7  

3 Основи пожежної безпеки 2  

4 Основи електробезпеки 2  

5 Основи гігієни праці, виробничої санітарії. 

Надання першої допомоги потерпілим у разі 

нещасних випадків 

2  

Усього годин: 15  

 

Тема 1. Правові і організаційні основи охорони праці 

 Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. 

Інструктування з безпеки праці. Поняття про виробничий травматизм. 

Розслідування нещасного випадку на виробництві.  

 

Тема 2. Основи безпеки праці в галузі  
Обов’язкові для робітників даної професії правила та заходи щодо 

попередження нещасних випадків і аварій. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки 
Технічні засоби пожежогасіння. Порядок виклику пожежної служби.  

 

Тема 4. Основи електробезпеки  

Засоби захисту від ураження струмом (індивідуальні і групові засоби 

захисту). Занулення і заземлення, їх призначення. Захист від статистичної та 

атмосферної електрики.  

 

 Тема 5. Основи гігієни праці, виробничої санітарії. Надання першої 

допомоги потерпілим у разі нещасних випадків 
Вимоги санітарних норм до даного виробництва. Контроль за їх 

дотриманням.  

 Надання першої допомоги при важких випадках. 

  



 ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Електротехніка» 

№ 

 з/п 
Тема  

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Електричні кола постійного струму 2  

2 Електричні кола змінного струму 1  

3 Електричні вимірювання 2 1 

4 Трансформатори 2  

5 Електричні машини 3  

Усього годин : 10 1 

 

 Тема 1. Електричні кола постійного струму 

Поняття про електричні кола постійного струму з нелінійними 

елементами. Типи нелінійних елементів і їх вольтамперні характеристики. 

 

Тема 2. Електричні кола змінного струму 

Поняття про електричні кола змінного струму з нелінійними елементами. 

 

Тема 3. Електричні вимірювання 

Вимірювання параметрів електричного кола (опору, індуктивності, 

ємності). 

Лабораторно-практична робота 

Вимірювання опору при допомозі амперметра і вольтметра. 

 

Тема 4. Трансформатори 

Зміна вторичної напруги під час навантаження. Зовнішні характеристики 

і ККД трансформатора. Регулювання напруги трансформатора. Залежність 

ККД від навантаження. 

 

Тема 5. Електричні машини 

Однофазні і трифазні синхронні генератори. Характеристика холостого 

ходу і зовнішня характеристика генератора. 

Будова і принцип дії машини постійного струму. Генератори постійного 

струму. Схеми вмикання обмоток збудження. Зовнішня і регулювальна 

характеристика генераторів з незалежним, паралельним і змішаним 

збудженням. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Читання креслень» 

№ 

з/п Тема  

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 
Геометричні побудови в 

кресленні. Види проекцій 
2  

2 
Поняття про перерізи та розрізи, 

їх види, позначення 
1  

3 
Читання зображень деталей. Його 

послідовність 
3  

4 
Складальне креслення, його 

призначення 
2  

Усього годин: 8  

 

Тема 1. Геометричні побудови в кресленні. Види проекцій 

Комплексне креслення і проекційний зв’язок між зображеннями. 

Основні властивості проекцій, одержаних способом прямокутного 

паралельного проектування. Аналіз проекцій точок, ліній, площин, простих 

криволінійних поверхонь та ін. Читання ліній креслення на зображених 

деталях. Читання записів масштабів креслення. Визначення за кресленнями 

деталі, її форми, розмірів, матеріалу і технічних вимог до виготовлення і 

контролю деталей. 

 

 Тема 2. Поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення 

Особливості використання методу розрізів. Читання прикладів на всі 

правила виконання розрізів. Форма деталі як фактор, що обумовлює вибір 

оптимального розрізу. 

Особливості використання методу перерізів. Правила виконання 

перерізів. Тип перерізу, що визначається формою елементів деталі. 

Розбирання складних перерізів: ламаних, ступінчастих, розгорнутих. Поняття 

про косі перерізи. 

 

 Тема 3. Читання зображень деталей. Його послідовність 

Технологічне обгрунтування призначення розмірів з можливим 

технологічним процесом. Деякі рекомендації з нанесення розмірів радіусів 

або діаметрів. 

 Читання основного напису на кресленнях. Відомості про системи 

позначення на кресленнях. Читання технічних відомостей, що зазначені в 

основному написі. Форми основних написів за стандартом і правилами їх 

заповнення. Системи позначень креслень. 



Читання позначень матеріалів. Вибір матеріалу за його умовним 

позначенням на кресленні в основному написі. Типова структура позначення 

матеріалу на кресленні і методика розшифрування позначення матеріалу. 

Відхилення від наведеної типової форми структури. 

Читання на кресленнях показників властивостей матеріалів. Зазначення 

на кресленнях твердості, границі міцності, границі пружності, ударної 

в’язкості. 

Вказівки з термообробки. Типові позначення і написи для зазначення 

термічної і термохімічної обробки. 

 

 Тема 4. Складальне креслення, його призначення 

Креслення зварних складальних одиниць. Типові зварні складальні 

одиниці. 

Умовні позначення зварних швів. Діючі Державні стандарти на зварні 

з’єднання. Накреслювання зварних вузлів з позначенням зварних швів. 

Особливості читання зварних складальних одиниць: розбір зображень; 

читання розмірів і позначень шорсткості поверхні; усвідомлення за 

позначенням на кресленні і відповідними стандартами елементів швів. 

  



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ  

Професія – 7212 Контролер зварювальних робіт 

Кваліфікація – 3 розряд 

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ 

 

Тема 1.1. Вступ 

Задачі виробничого навчання при підвищенні кваліфікації. Етапи 

професійного росту. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою, 

програмою виробничого навчання і видами робіт, що виконуються 

контролерами 4–го розряду. 

 

Тема 1.2. Охорона праці, електробезпека та пожежна безпека 

Діючі правила та інструкції з охорони праці та їх виконання на робочому 

місці. 

№ 

з /п 

Теми  Кількість 

годин 

Ι. Виробниче навчання 

1.1 Вступ 2 

1.2 Охорона праці, електробезпека та пожежна 

безпека 

4 

1.3 Дугове, газове та механізоване зварювання 

з’єднань із легованих сталей 

12 

1.4 Дугове, газове та механізоване зварювання 

з’єднань із кольорових металів та їх сплавів 

12 

1.5 Підготовка шліфів та металографічний аналіз 

зварних швів 

6 

1.6 Пневматичні та гідравлічні випробування 12 

1.7 Виконання капілярних методів контролю 6 

1.8 Контроль якості зварних швів магнітними 

методами 

12 

1.9 Оформлення технічної документації на прийняті 

вироби. Аналіз причин браку 

6 

Усього годин: 72 

ΙΙ. Виробнича практика  

2.1 Ознайомлення з підприємством, інструктаж з 

охорони праці 

7 

2.2 Самостійне виконання виробничих робіт з 

контролю якості продукції складністю 4-го 

розряду 

98 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Усього годин: 105 

 Разом: 177 



Ознайомлення з безпечними прийомами виконання робіт по контролю 

якості зварних з’єднань. Причини травматизму. Види травматизму та його 

попередження. 

Електробезпека. Основні відомості про електробезпеку. Захисне 

заземлення. Правила користування пусковими електроприладами верстатів. 

Перша допомога при ураженні електричним струмом.  

Пожежна безпека. Причини пожежі та засоби їх попередження. 

Запобіжні засоби при користуванні вогненебезпечними рідинами та гасом. 

Правила користування вогнегасником в електроустановках та внутрішніми 

пожежними кранами.  

 

Тема 1.3. Дугове, газове та механізоване зварювання з’єднань із 

легованих сталей 

Інструктаж: за змістом занять, з охорони праці та організації робочого 

місця. 

Вправи. Дугове, газове та механізоване зварювання пластин з легованої 

сталі у нижньому, вертикальному та горизонтальному положеннях шва, 

зварювання пластин різної товщини в стик, у кут, у тавр, без скосу та зі 

скосом кромок. Перевірка якості шва за зовнішнім виглядом та зломом. 

 

Тема 1.4. Дугове, газове та механізоване зварювання з’єднань із 

кольорових металів та їх сплавів 
Інструктаж: за змістом занять, з охорони праці та організації робочого 

місця. 

Вправи. Дугове, газове та механізоване зварювання пластин із міді, 

алюмінію нікелю та їх сплавів в стик, у кут, у тавр з підкладками і без 

підкладок, зі скосом кромок і без скосу. 

Перевірка якості шва за зовнішнім виглядом та за зломом. 

 

Тема 1.5. Підготовка шліфів та металографічний аналіз зварних швів 

Інструктаж: за змістом занять, з охорони праці та організації робочого 

місця. 

Вправи. Розмічування деталей для вирізання з них темплетів для 

макрошліфів. 

Шліфування оброблених темплетів. Фінішна доводка макрошліфів. 

Полірування шліфів.  

Травлення макрошліфів та просушування їх після травлення. 

Фотографування структури зварного шва з темплету. 

Визначення за макрошліфами якості зварного з’єднання. Складання 

висновку. 

 

Тема 1.6. Пневматичні та гідравлічні випробування 

Інструктаж: за змістом занять, з охорони праці та організації робочого 

місця. 

Вправи. Перевірка щільності швів пневматичним випробуванням. 



Підготовка установки для проведення випробувань. Проведення 

випробувань з використанням показників манометра. Складання висновку. 

Підготовка приладів та обладнання до проведення гідравлічного 

випробування.  

 Перевірка щільності швів гідравлічним випробуванням. 

Заповнення зварного виробу водою при температурі води не нижче + 5ºС 

та температурі оточуючого повітря не нижче 0ºС. Час випробувань не менше 

1 години. 

Випробування зварних швів струмом води. Зварні шви поливають з 

брандспойту з діаметром вихідного отвору не менше 15мм з тиском води 1 

кгс/см². 

Складання висновків. 

 

Тема 1.7. Виконання капілярних методів контролю 

Інструктаж, за змістом занять, з охорони праці та організації робочого 

місця. 

Вправи. Виконання капілярних методів контролю. Кольоровий метод: 

обезжирювання поверхні швів бензином; змащування спеціальним розчином; 

промивання розчином кальцинованої соди та нанесення суспензії; виявлення 

дефектів. 

Складання висновків. 

Люмінесцентний метод. Очищення поверхні зварного шва змащуванням 

люмінофором.  

Виявлення дефектів при опромінюванні ультрафіолетовими променями. 

Складання висновків. 

 

Тема 1.8. Контроль якості зварних швів магнітними методами 

Інструктаж, за змістом занять, з охорони праці та організації робочого 

місця. 

Вправи. Контроль магнітним порошковим методом. 

Ознайомлення з апаратурою контролю. Підготовка з’єднання для 

проведення контролю. Намагнічування подовжним, циркулярним та 

комбінованим методами. Нанесення порошку. Виявлення дефектів. 

Складання висновку. 

Контроль магнітною суспензією. 

Приготування суспензії. Підготування деталей до перевірки. 

Намагнічування виробів. Виконання контролю методами занурення деталей у 

суспензію, обприскування деталі суспензією, що знаходиться під тиском. 

Виявлення дефектів. Складання висновків. 

 

Тема 1.9. Оформлення технічної документації на прийняті вироби. 

Аналіз причин браку 

Інструктаж: за змістом занять, з охорони праці та організації робочого 

місця. 



Вправи. Складання висновків за результатами контролю якості. 

Занесення результатів контролю до “журналу реєстрації”. Заповнення 

“повідомлення про брак” зварного з’єднання. 

Аналіз причин браку. 

Складання рекомендацій щодо удосконалення технології зварювання, 

попередження появи дефектів за рахунок покращання якості вихідних 

зварювальних матеріалів, раціонального розташування зварників на робочих 

місцях. 

 

ІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

Тема 2.1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці 

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві. 

Ознайомлення з робочими місцями та типовими виробами, що 

виробляються на підприємстві. 

Ознайомлення з організацією робочих місць та обладнанням передовиків 

і новаторів, з роботами раціоналізаторів та винахідників. 

Інструктаж з безпеки праці на робочому місці. 

 

Тема 2.2. Самостійне виконання виробничих робіт з контролю якості 

продукції складністю 4 розряду 

Самостійне виконання робіт з контролю зварних виробів на робочих 

місцях підприємства. 

Виконання робіт на основі технічної документації по відповідним 

нормам. 

Виконання контролю якості зварних з’єднань з легованих сталей, 

кольорових металів та їх сплавів, складання висновку на прийняті вироби. 

Виконання магнітних методів контролю якості зварних виробів. 

Проведення аналізу причин браку. 

Участь у всіх сферах суспільного життя робочого колективу 

підприємства. 

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх 

устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

Кваліфікаційна пробна робота 

 



Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

                                           Професія - 7212 Контролер зварювальних робіт                                                                      

    Кваліфікація - 4-й розряд                                                                                             

 

 

Критерії оцінювання необхідних знань і розумінь 

Знає, розуміє: 

1. Способи і методи контролю та випробування зварних швів у 

конструкціях. 

2. Основні властивості різних сталей, кольорових металів та 

сплавів, їх зварні властивості. 

3. Креслення зварних складальних одиниць. 

4. Будову та принцип дії спеціальних установок для випробування 

зварних з’єднань. 

5. Технічну документацію та аналіз браку прийнятої продукції. 

6. Порядок оформлення технічної документації. 

7. Вимоги нормативних актів про охорону праці і довкілля, норми, 

методи і прийоми безпечного виконання робіт. 

 

 

Критерії оцінювання необхідних умінь і навичок 

Вміє: 

1. Організовувати робоче місце. 

2. Контролювати якість та прийомку складання під зварювання та 

зварні з’єднання виробів, вузлів та конструкцій з легованих сталей. 

3.  Контролювати якість та прийомку складання під зварювання та 

зварні з’єднання виробів, вузлів та конструкцій з кольорових металів 

та сплавів. 

4. Брати участь у гідравлічних, пневматичних та інших випробуваннях 

зварних конструкцій. 

5. Аналізувати та вивчати причини браку. 

6. Оформляти технічну документацію на прийняті вироби. 

7. Застосовувати чинні нормативні документи. 

8. Вимоги нормативних актів про охорону праці і довкілля, норми, 

методи і прийоми безпечного виконання робіт. 



ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

(Доповнення до переліку засобів навчання контролера зварювальних 

робіт 2-3 розрядів) 

№ з/п Найменування 

Кількість на групу з 30 осіб 

Примітка 
Для 

індивідуального 

користування 

Для 

групового 

користуван

ня 

1 2 3 4 5 

 Гідравлічні і пневматичні випробування 

1 Установка 

гідравлічних 

випробувань 

 1  

1.1 Шланги  2  

1.2 Напірна труба  1  

1.3 Гідропреси  1  

1.4 Манометри  2  

1.5 Насоси  1  

2 Установка для 

пневматичних 

випробувань 

 1  

 Капілярні методи контролю 

3 Система нанесення 

пенетрантів 

методом занурення 

для капілярного 

контролю 

 1  

3.1 Блок промивки  1  

3.2 Блок нанесення 

пенетранта 

 1  

3.3 Блок сушки  1  

3.4 Блок проявлення  1  

3.5 Блок огляду 

контролюючих 

зразків 

 1  

 Магнітні методи контролю 

4 Мобільні 

установки для 

магніто-

порошкового 

контролю 

 1  

4.1 Магніто-графічні 

стрічки 

 1  

4.2 Намагнічувальні  1  



пристрої 

4.3 Джерела 

постійного струму 

для 

намагнічування 

 1  

4.4 Магніто-графічний 

дефектоскоп 

 1  
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика  

випускника професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

 
1. Професія -  7212 Контролер зварювальних робіт 

2. Кваліфікація – контролер зварювальних робіт  5-го  розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати: 
 способи та методи контролю та випробування зварних з’єднань 

особливо відповідальних конструкцій;  

будову приладів, що застосовуються при виробництві 

люмінесцентної дефектоскопії та випробуваннях зварних швів на 

щільність;  

властивості титану та його сплавів.  

 

Повинен уміти:  

контролювати якість і прийомку складання під зварювання та зварні 

з’єднання відповідальних вузлів, виробів та конструкцій з різних сталей, 

кольорових металів, титану, титанових та інших сплавів; 

 виконувати гідравлічні, пневматичні та інші випробування зварних 

конструкцій; 

 виробляти люмінесцентну дефектоскопію; 

 випробовувати зварні шви на щільність за допомогою течошукачів. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

          Повинен: 

          раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче 

місце;  

          дотримуватися норм технологічного процесу; 

          не допускати браку у роботі; 

          знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

          використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення 

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

          знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків;  

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основами ведення 

підприємницької діяльності, основами державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної 

діяльності. 

 



5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації 

осіб 

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти   

Базова  або повна  загальна середня освіта. 

5.2. При підвищенні  кваліфікації 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією  

контролера зварювальних робіт 4-го розряду; стаж роботи за професією не 

менше 1  року.  

5.3. Після закінчення навчання 

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень 

«кваліфікований робітник» за професією контролера зварювальних робіт 5-

го розряду; без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

контроль якості складання під зварювання та контроль вузлів та 

конструкцій відповідальних вузлів, виробів та конструкцій з різних сталей, 

кольорових металів, титану, титанових та інших сплавів у різних сферах 

народного господарства. 

 

7.   Специфічні вимоги 

7.2. Вік: прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку 

навчання відповідно до законодавства – не менше 18 років. 

7.2.  Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3.   Медичні обмеження. 

 



ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Професія - 7212 Контролер зварювальних робіт 

Кваліфікація - 5 розряд  
Загальний фонд навчального часу - 260 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 34 2 

1.1 Інформаційні технології 8 2 

1.2 Основи галузевої економіки і 

підприємництва 
8  

1.3 Основи правових знань 8  

1.4 Резерв часу 10  

2 Професійно-теоретична підготовка 84 8 

2.1 Спеціальна технологія 40 4 

2.2 Матеріалознавство 8 2 

2.3 Охорона праці 15  

2.4 Електротехніка з основами 

промислової електроніки 
14 2 

2.5 Читання креслень  7  

3 Професійно-практична підготовка 134  

3.1 Виробниче навчання: 54  

3.2 Виробнича практика 80  

4 Консультації 2  

5 Державна кваліфікаційна 

атестація (або проміжна (поетапна) 

атестація при продовженні 

навчання)  

6  

6 Загальний обсяг навчального часу 

(без п.5): 
258 10 



Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією 

 « Контролер зварювальних робіт » 

Кабінети: 

- Спец технології 

- Матеріалознавства 

- Охорони праці 

- Електротехніки 

- Читання креслень 

- Інформаційних технологій 

- Основ галузевої економіки і підприємництва 

- Основ правових знань 

 

2. Лабораторії: 

- Контролю якості зварних швів 

 

3. Майстерні: 

- Електрогазозварювальна 

- Відділення контролю якості зварних швів 

 

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне 

навчання кваліфікованих робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх 

об'єднання; 

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може 

здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця; 

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - 

замовників кадрів. 

  



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Основи правових знань» 

  

№ 

з/п 

 Тема  

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Право громадян України на 

працю. Трудовий договір  

4  

2 Правове регулювання 

робочого часу і часу 

відпочинку. Соціальні гарантії 

4  

            Усього годин : 8  

 

Тема 1. Право громадян України на працю. Трудовий договір 

Трудове право як самостійна галузь права. Колективний договір, його 

зміст та порядок укладання. Трудовий договір. Поняття, зміст,види. Підстави 

для припинення трудового договору.  

 

Тема 2. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. 

Соціальні гарантії 
Поняття і види відпочинку. Відпустки. Оплата праці. Особливості праці 

молоді та жінок. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність працівників. 

Розгляд трудових спорів. Соціальні гарантії та соціальний захист 

працівників. Види пенсій. 

 

  



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

№ 

з/п 
                                       Тема 

Кількість годин. 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Інноваційна діяльність 

підприємства 
2 

 

2 Комерційна діяльність 

підприємств 
3 

 

3 Інвестиційна діяльність 

підприємств та їхня 

ефективність 

3 

 

           Усього годин:  8  

 

Тема 1. Інноваційна діяльність підприємства  
 Інновації, їх місце в діяльності сучасного підприємства. 

Науково-технічний  прогрес, його форми. Основі напрямки сучасного НТП. 

Показники рівня НТП. Поняття ефективності заходів по впровадженню НТП, 

економічний ефект заходів НТП. Вартісна оцінка витрати на впровадження 

досягнень НТП і результатів реалізації заходів НТП 

 

Тема 2. Комерційна діяльність підприємств 

 Маркетинг у підприємницькій діяльності галузі. Сутність маркетингу, 

його головна мета. Види маркетингової діяльності. Вивчення ринку.  

Сегментація ринку. Товарна політика маркетингу. Вивчення конкурента.  

Канали просування товарів до споживача.  

Кредити. Види кредитів. 

Страхування майна, виробничої діяльності. 

Гуртова і роздрібна торгівля. Фірмові магазини. Реклама товарів. Види 

реклами. Сервісне обслуговування. Гарантія якості. 

 

Тема 3. Інвестиційна діяльність підприємств та їхня ефективність 

Основні особливості інвестиційної діяльності підприємства. 

Класифікація видів інвестицій підприємства. 

 

  



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Інформаційні технології» 

№  

з/п Тема  

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 
Програмні засоби ПК. 

Комп’ютерні технології 

3 1 

2 Мережні системи та сервіси 5 2 

             Усього годин: 8 3 

 

Тема 1. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології 

Напрямки застосування прикладного програмного забезпечення 

галузевого спрямування, його особливості. 

Лабораторно-практична робота: 

1. Вивчення нових можливостей прикладних програм професійного 

спрямування (за напрямом професії).  

 

Тема 2. Мережні системи та сервіси 

Інтернет-технології. Взаємодія комп’ютерів в локальних і глобальних 

мережах. Основні принципи мережевої взаємодії комп’ютерів в локальних і 

глобальних мережах. Основні принципи організації інформаційних мереж 

підприємства, установи з використанням Інтернет технологій. 

 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Використання, мета пошукових машин та спеціалізованих пошукових 

машин.  

2. Процедури пошуку: простий пошук, розширений та спеціальний пошук 

(за напрямом професії). 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

 «Спеціальна технологія» 

 

 

№ 

з /п 

 

 

Тема 

Кількість годин 

 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Зварюваність сталей із спеціальними 

властивостями, кольорових металів, 

титану, титанових та інших сплавів 

2  

2 Контроль якості відповідальних вузлів 

за допомогою течошукачів. Будова 

приладів 

8 2 

3 Ультразвукова дефектоскопія та 

апаратура при виконанні контролю 

10  

4 Контроль якості зварювання методами 

радіаційної дефектоскопії. 

Розшифрування радіографічних 

знімків і оформлення результатів 

контролю 

14 2 

5 Механізація і автоматизація методів 

контролю. 

6  

 Усього годин: 40 4 

 

Тема 1. Зварюваність сталей із спеціальними властивостями,  

кольорових металів, титану та титанових та інших сплавів 

Сталі із спеціальними властивостями: корозійностійкі, теплостійкі, 

високолеговані корозійностійкі, жаростійкі та інші. Марки сталей. Їх 

зварюваність. 

Кольорові метали та їх сплави. Марки. 

Титанові та магнієві сплави. Марки сплавів. 

Механічні та технологічні властивості кожної групи сталей та сплавів; їх 

склад, структура і призначення, зварюваність. 

Технологічна зварюваність та вимоги до неї, сталей та сплавів. 

 Вимоги до технологічного процесу зварювання. 

Роль кожної групи сталей та сплавів при виготовленні відповідних 

конструкцій. 

 

Тема 2. Контроль якості відповідальних вузлів за допомогою 

течошукачів. Будова приладів 
Методи контролю течопошуком: компресійні і вакуумні. Суть і 

призначення цих методів. Вибір методу контролю якості відповідальних 

вузлів. 



Матеріали для проведення компресійного методу контролю якості та 

вакуумного. 

Обладнання і оснастка. Будова приладів. 

Технологія контролю: підготовка виробу і обладнання та виявлення 

дефектів. 

Лабораторно практична робота: 

Перевірка щільності зварних швів течошукачами. 

 

Тема 3. Ультразвукова дефектоскопія та апаратура при виконанні 

контролю 

Призначення і область застосування методу. Фізичні основи 

ультразвукової дефектоскопії (УЗД). Спосіб отримання ультразвукових 

коливань. Типи хвиль. Властивості ультразвуку. Випромінювання і 

приймання ультразвуку. Параметри контролю і способи еталонування. 

Методи ультразвукової дефектоскопії. 

Способи ультразвукового контролю. Чуттєвість методу. Види. 

Особливості контролю малих і великих товщин. Характеристика 

дефектів. Оцінка якості шва за результатами ультразвукового контролю. 

Апаратура ультразвукової дефектоскопії, шукачі, лінійки та інші 

допоміжні засоби. 

Технологія контролю: підготовка виробу і обладнання; виявлення 

дефектів і визначення їх координат і характеристик; класифікація дефектів 

зварного з’єднання за результатами контролю. 

Розшифрування карт ультразвукової діагностики. 

Оформлення результатів контролю. 

Організація робочого місця; вимоги безпеки праці та особистої гігієни 

при ультразвуковому контролі. 

Перспективні технологічні процеси проведення ультразвукових методів 

контролю.  

 

Тема 4. Контроль якості зварювання методами радіаційної 

дефектоскопії. Розшифрування радіологічних знімків і оформлення 

результатів 

Призначення контролю. Область застосування. Природа рентгенівського 

випромінювання і гама-випромінювання. 

Апаратура і матеріали. Рентгенівські апарати: моноблок, імпульсний 

апарат, рентген-апарат безперервної дії. 

Гама-апарати: універсальні шлангові дефектоскопи і затворні 

дефектоскопи спеціального призначення. Радіографічні плівки. Металізовані 

і люмінесцентні екрани. Касети, тримачі і маркеровочні знаки. Методи 

реєстрації дефектів зварних швів при рентгено- і гама-дефектоскопії: 

радіографія; ксерорадіографія; радіоскопія, радіометрія. 

Схема контролю. Чуттєвість методу. 

Область застосування. 



Підготовка зварних швів до просвічування. Зарядка касет, режим 

просвічування. Фотообробка знімків. Проявлення і фіксування негативів. 

Оцінка якості зварних швів за даними просвічування. Облік і реєстрація 

знімків. 

Розшифрування радіографічних знімків і оформлення результатів 

контролю. Організація робочого місця, вимоги безпеки та виробничої 

санітарії при проведенні контролю рентгенівськими і гама-променями. 

Вивчення “Санітарних правил” поводження з радіоактивними ізотопами. 

Нове обладнання та апаратура для проведення радіаційних методів 

контролю.  

Лабораторно-практична робота: 

 Розшифрування радіографічних знімків і оформлення результатів 

контролю. 

 

Тема 5. Механізація і автоматизація методів контролю 

Механізація і автоматизація радіаційного контролю. Процес 

експонометрії, фотообробка, розшифрування знімків. Сучасні методи 

радіаційної дефектоскопії. Механізація і автоматизація ультразвукового 

контролю. Вибір рівня автоматизації ультразвукового контролю. 

Упровадження сучасних автоматизованих і механізованих методів 

контролю. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Матеріалознавство» 

№ 

 з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Випробування металів 2  

2 
Чорні і кольорові метали та 

їх сплави 
5 2 

3 Порошкові матеріали 1  

          Усього годин: 8 2 

Тема  1. Випробування металів 

Випробування на розтяг. Призначення випробування. Діаграмний розтяг 

м’якої сталі; її характерні точки і ділянки. Характеристика міцності, 

пластичності, пружності. 

Технологічні випробування на витяжку, на згин, на осадку. 

Фізичні методи аналізу металів та сплавів. Поняття про макро- і 

мікроаналіз. Магнітна і ультразвукова дефектоскопія. 

Тема  2. Чорні і кольорові метали та їх сплави 

Ковкий чавун. Загальні відомості про одержання ковкого чавуну. 

Структура і властивості ковкого чавуну, марки і сфера застосування. 

Модифіковані і високоміцні чавуни; їх марки і сфера застосування. 

Діаграма стану “залізо-вуглець”. Перетворення, що протікають під час 

охолодження, їх характеристика. Поділ вуглецевих сталей за структурою. 

Поділ чавунів на білі і сірі. 

Діаграма стану систем сплавів “залізо-вуглець”, що відносяться до групи 

чавунів. Характерні лінії, точки. Поняття про доевтектичні, евтектичні і 

заевтектичні чавуни, їх структура і властивості. 

 Сталі спеціального призначення, їх марки, сфера застосування. Легуючі 

елементи, що визначають основні властивості сталей спеціального 

призначення. 

Антифрикційні сплави: особливості структури і властивості. 

Сплави титану. Фізичні і хімічні властивості титану. Поняття про чистий 

і технічний титан, титан-сплав. Порівняння властивостей титанових сплавів з 

залізовуглецевими і алюмінієвими. Сфера застосування, марки і позначення 

титанових сплавів за Державним стандартом.                      

Лабораторно-практична робота  

Вивчення мікроструктури зварного шва і основного металу в зоні 

термічного впливу. 

Тема 3. Порошкові матеріали 

Порошкові матеріали: загальні відомості про технологію їх одержання, 

формування у заготовки.  



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Охорона праці» 

№ 

з/п 
Тема  

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Правові і організаційні основи 

охорони праці 

2  

2 Основи безпеки праці в галузі 7  

3 Основи пожежної безпеки 2  

4 Основи електробезпеки 2  

5 Основи гігієни праці, 

виробничої санітарії. Надання 

першої допомоги потерпілим у 

разі нещасних випадків 

2  

Усього годин: 15  

 

Тема 1. Правові і організаційні основи охорони праці 

Основні положення Закону України “Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”. 

Відшкодування власником шкоди працівникам у випадку ушкодження їх 

здоров’я. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці в галузі 

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці 

(сприйняття, почуття, уважність, пам’ять, уявлення, емоції) та їх вплив на 

безпеку праці. Роль трудового колективу в забезпеченні безпеки праці 

(взаємозв’язок вимог інструкцій з охорони праці з інтересами виробництва і 

особистими інтересами робітника; необережність, її причини та боротьба з 

нею). 

Інструктаж: з безпеки праці, їх види, терміни проведення, порядок 

оформлення. 

Організація роботи з охорони праці. Посадові інструкції, визначення 

обов’язків, прав і відповідальності виробничо-технічних служб, посадових 

осіб та робітників за виконанням функцій і завдань у системі управління 

охороною праці, а також вимог з охорони праці. 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для виконання яких необхідний 

професійний відбір; організація безпеки праці на таких роботах відповідно до 

норм і правил. 

 

 

 



Тема 3. Основи пожежної безпеки 

 Правила пожежної безпеки в Україні, інструкції з пожежної безпеки та 

охорони праці при гасінні пожежі для працівників підприємства, плани 

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на виробництві тощо. 

Стисла характеристика виробництва і пожежної небезпеки 

технологічного процесу, сировини, готової продукції, агрегатів, установок 

тощо. 

Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і кримінальна 

відповідальність робітників та посадових осіб за порушення вимог пожежної 

безпеки і виникнення пожежі. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Заходи безпеки під час роботи з електрифікованим інструментом, 

зварювальними і знижувальними трансформаторами, переносними 

світильниками тощо. 

Порядок виконання робіт: організаційні та технічні заходи, наряд-допуск 

до роботи, інструктаж групи електробезпеки. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Надання першої 

допомоги потерпілим у разі нещасних випадків 

Нормативні акти з питань гігієни праці, санітарні норми і правила, 

гігієнічні та санітарні нормативи щодо робочого місця працівників, 

температурного та водного режимів. 

Організація і здійснення контролю за факторами виробничого 

середовища та трудового процесу. 

Санітарна характеристика робочого місця, основні вимоги до складання 

санітарно-гігієнічної характеристики умов праці електрозварника на 

автоматичних та напівавтоматичних машинах. 

Санітарне і медичне обслуговування на підприємстві. 

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність 

дій, швидкість, рішучість, спокій. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Електротехніка» 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 
Електричні кола постійного 

струму 
3  

2 
Магнітне коло. 

Електромагнетизм 
2  

3 
Електричні кола змінного 

струму 
6 2 

4 Електричні вимірювання 3  

Усього годин : 14 2 

 

Тема 1. Електричні кола постійного струму 

Постійний струм.  

 Хімічна дія струму. Закон Фарадея. 

 Хімічні джерела електричної енергії: гальванічні елементи, 

акумулятори.  

 

Тема 2. Магнітне коло. Електромагнетизм  

Електромагнітна індукція.  

Взаємоіндукція. Використання явища взаємоіндукції в техніці.  

 

 Тема 3. Електричні кола змінного струму  

 Трифазна система змінних струмів. 

 З’єднання обмоток генераторів. Вмикання навантаження в мережу 

трифазного струму. 

 Трифазні три і чотирипровідні системи. Лінійні і фазні струми та 

напруги, співвідношення між ними. 

Лабораторно - практична робота: 

 Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою.  

 

 Тема 4. Електричні вимірювання  

Способи вимірювання потужності і енергії в колі змінного струму. 

Багатошкальні прилади, їх призначення. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Читання креслень» 

№ 

 з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Основні побудови в кресленні 3  

2 Особливості нанесення розмірів 4  

         Усього годин: 7  

          

Тема 1. Основні побудови в кресленні 

Основні побудови креслень. Поняття про деталі та креслення деталі. 

Поняття про способи з’єднання деталей і про складальні одиниці.  

Зображення з лініями переходу. Побудова ліній зрізу. Побудова ліній 

перерізу поверхонь. 

Читання креслень деталей з різною кількістю зображень. Поняття про 

накладену проекцію. 

 

Тема 2. Особливості нанесення розмірів 

Деякі особливості завдання розмірів від вибраних розмірних баз. 

Визначення розмірних баз під час читання креслень. Перевага координатного 

методу нанесення розмірів. 

Використання симетрії і методу зсуву (переносу) під час нанесення 

розмірів. Ось симетрії як основа простішого нанесення розмірів. 

Читання розмірів сполучених елементів деталі. Зв’язок сполучених 

елементів деталей з точністю їх виготовлення. 

Креслення деталей складної форми з криволінійними поверхнями. 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ  

Професія — 7212 Контролер зварювальних робіт 

Кваліфікація — 5 розряд 

№ 

з /п 

Тема Кількість 

годин 

І Виробниче навчання 

1.1 Вступ 2 

1.2 Безпека праці і пожежна безпека 4 

1.3 Контроль якості складання та зварювання 

відповідальних вузлів з різних сталей, кольорових 

металів, титану, титанових та інших сплавів 

18 

1.4 Випробування зварних швів на щільність за 

допомогою течошукачів 

18 

1.5 Оцінка якості зварних з’єднань за результатами 

випробувань 

12 

 Усього годин: 54 

П. Виробнича практика. 

2.1 Ознайомлення з підприємством, інструктаж з 

охорони праці 

8 

2.2 Контроль якості зварювання ультразвуком 8 

2.3 Контроль якості зварювання методами радіаційної 

дефектоскопії 

8 

2.4 Самостійне виконання виробничих робіт з контролю 

якості продукції складністю 5-го розряду 

56 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Усього годин: 80 

 Разом: 134 

 

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ 

Тема 1.1. Вступ 

Навчально-виробничі задачі курсу. Етапи професійного зростання. 

Ознайомлення з досвідом роботи передовиків і новаторів виробництва. 

Знайомство з кваліфікаційною характеристикою і програмами виробничого 

навчання, видами робіт з професії „Контролер зварювальних робіт” 5-го 

розряду. 

 

Тема 1.2. Безпека праці та пожежна безпека 

Діючі правила та інструкції з охорони праці. 

Загальні вимоги безпеки праці при виконанні контролю зварних 

з’єднань. Ознайомлення з безпечними прийомами робіт. 

Електробезпека. Захисне заземлення обладнання. Правила користування 

пусковими пристроями устаткування. Перша допомога при ураженні 

електричним струмом. Вивчення і розбирання типової інструкції з безпеки 



праці. Правила техніки безпеки при виконанні радіаційних та ультразвукових 

методів випробувань. 

Пожежна безпека. Причини виникнення пожеж та засоби їх 

попередження. Запобіжні засоби при користуванні вогненебезпечними 

рідинами та газами.  

Користування вогнегасниками в електроустановках та внутрішніми 

пожежними кранами. 

 

Тема 1.3. Контроль якості складання та зварювання відповідальних 

вузлів з різних сталей, кольорових металів, титану, титанових та інших 

сплавів 

Інструктаж: за змістом занять, з охорони праці та організації робочого 

місця. 

Вправи. Підготовка виробів до контролю. 

Обробка виробів дефектоскопічними матеріалами. Проявлення дефектів. 

Виявлення дефектів та розшифрування результатів контролю. Фінішна 

очистка виробів. 

Складання висновків. 

 

Тема 1.4. Випробування зварних швів на щільність за допомогою 

течошукачів 

Інструктаж: за змістом занять, з охорони праці та організації робочого 

місця. 

Ознайомлення з приладами для галоїдного методу течошукання, 

гелієвого, інфрачервоного методу течошукання. 

Вправи. Виконання контролю за допомогою течошукачів.  

Проведення гідравлічного методу течошукання у замкнутих виробах, які 

працюють під тиском. Проведення люмінесцентно – гідравлічного та 

газолюмінесцентного способу контролю. 

Оформлення результату. Складання висновків. 

 

Тема 1.5. Оцінка якості зварних з’єднань за результатами випробувань 

Інструктаж, за змістом занять, з охорони праці та організації робочого 

місця. 

Вправи. Складання висновків (протоколів) за результатами контролю 

про якість відповідальних зварних швів, вузлів або конструкцій у 2-х 

екземплярах. 

Реєстрація висновків (протоколів) контролю якості в «журналі реєстрації 

результатів контролю» у відповідності з вимогами нормативної документації 

в галузі. 

Розробка технологічних карт для контролю типових зварних з’єднань. 

Заповнення повідомлення про брак відповідального зварного з’єднання 

та відправлення його виробнику. Клейміння зварних з’єднань. 

 

ІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 



Тема 2.1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці 

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки (проводить інженер з 

охорони праці підприємства). 

Ознайомлення з робочими місцями та типовими виробами, що 

виробляються на підприємстві. Ознайомлення з організацією робочих місць 

та обладнанням передовиків та новаторів, з роботами раціоналізаторів і 

винахідників. 

Інструктаж з безпеки праці на робочому місці. 

 

Тема 2.2. Контроль якості зварювання ультразвуком 

Інструктаж: за змістом занять, з охорони праці та організації робочого 

місця. 

Ознайомлення з ультразвуковими дефектоскопами та з 

п’єзоелектричними пристроями, що застосовуються для контролю зварних 

швів ультразвуком. 

Вправи. Підготовка ультразвукового дефектоскопа до роботи. 

Контроль якості зварювання ультразвуком різних зварних з’єднань. 

Розшифрування дефектів. Складання висновку за результатами 

контролю. 

 

Тема 2.3. Контроль якості зварювання методами радіаційної 

дефектоскопії 

Інструктаж: за змістом занять, з охорони праці та організації робочого 

місця. 

Ознайомлення з будовою та правилами обслуговування рентгенівських 

апаратів та прискорювачів на базовому підприємстві та технологічною 

документацією на просвічування зварних швів. 

Ознайомлення з будовою ампул радіоактивних ізотопів та пристроїв для 

їх безпечного зберігання (контейнерів). Ознайомлення з будовою пересувних 

та стаціонарних пристосувань для просвічування гама-променями. 

Вправи. Зарядження касет для проведення радіаційного контролю, 

участь у просвічуванні зварних з’єднань різної конфігурації та товщини. 

Просвічування радіоактивними елементами різних деталей. 

Складання висновків за радіографічними плівкам.  

Проведення обліку і реєстрації рентгено- та гама-знімків. Дотримання 

правил безпеки праці при проведенні рентгенівського та гама-просвічування. 

 

Тема 2.4.Самостійне виконання виробничих робіт з контролю якості 

продукції складністю 5-го розряду 

Самостійне виконання робіт з контролю зварних виробів на робочих 

місцях підприємства. 

Контроль якості та приймання складання під зварювання та зварні 

з’єднання відповідальних вузлів, виробів та конструкцій з різних сталей, 

кольорових металів, титану, титанових сплавів. Випробування зварних швів 

на щільність за допомогою течошукачів. 



Контроль якості зварювання методами радіаційної дефектоскопії, 

ультразвуком. 

Проведення оцінки якості зварних з’єднань за результатами 

випробувань. 

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом окремо, з врахуванням сучасних технологій, новітніх 

устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

Кваліфікаційна пробна робота 

 



Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

                                           Професія - 7212 Контролер зварювальних робіт 

    Кваліфікація - 5-й розряд 

                                                                                               

 

Критерії оцінювання необхідних знань і розумінь 

Знає, розуміє: 

1. Способи та методи контролю та випробування зварних з’єднань 

особливо відповідальних конструкцій. 

2. Методи контролю течошукачами. 

3. Ультразвукову та радіаційну дефектоскопію, принцип дії необхідної 

для контролю апаратури.  

4. Будову та принцип роботи приладів, що застосовуються при 

виробництві люмінесцентної дефектоскопії та випробуваннях 

зварних швів на щільність. 

5. Властивості титану та його сплавів.  

6. Технічну документацію та аналіз браку прийнятої продукції. 

7.  Вимоги нормативних актів про охорону праці і довкілля, норми, 

методи і прийоми безпечного виконання робіт. 

 

 

Критерії оцінювання необхідних умінь і навичок 

Вміє: 

1. Організовувати робоче місце. 

2. Контролювати якість та прийомку складання під зварювання та 

зварні з’єднання виробів, вузлів та конструкцій з різних сталей. 

3. Контролювати якість та прийомку складання під зварювання та 

зварні з’єднання виробів, вузлів та конструкцій з кольорових металів 

та сплавів. 

4. Контролювати якість і прийомку складання під зварювання та зварні 

з’єднання відповідальних вузлів, виробів та конструкцій з титану, 

титанових та інших сплавів. 

5. Виконувати гідравлічні, пневматичні та інші випробування зварних 

конструкцій. 

6. Виконувати люмінесцентну дефектоскопію. 

7. Випробовувати зварні шви на щільність за допомогою течошукачів. 

8. Виявляти  основні виді дефектів та швів. 

9. Аналізувати та вивчати причини браку. 

10. Оформляти технічну документацію на прийняті вироби. 

11. Вимоги нормативних актів про охорону праці і довкілля, норми, 

методи і прийоми безпечного виконання робіт. 

 



ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

(доповнення до переліку засобів навчання контролера зварювальних 

робіт 2-4 розрядів) 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 30 осіб 

Примітка 
Для 

індивідуального 

користування 

Для групового 

користування 

1.Випробування на щільність 

1 Переносний 

аерозольний комплект 

аерозольних балонів 

 комплект  

1.1 Набір аерозольних 

балонів 

   

1.2 Ультразвуковий 

опромінювач 

   

1.3 Зарядний стенд    

2. Переносні дефектоскопи  - комплект 

2.1 Коробка з секціями    

2.2 Балони для фарб    

2.3 Пенал з пензликами    

2.4 Лупи    

3. Ультразвуковий контроль 

3.1 Ультразвукові 

дефектоскопи 

 4  

3.2 Ультразвукові 

товщиноміри 

 2  

3.3 Допоміжні пристрої: 

координатні лінійки, 

шаблони, планшети-

номограми 

 комплект  

3.4 Стандартні (еталонні) 

зразки 

 комплект  

3.5 Шукачі  комплект  

3.6 Тренажер 

«Ультразвукова 

діагностика» 

 1  

4. Радіографічний контроль 

4.1 Гама–дефектоскопи  1  

4.2 Рентгенівські плівки  комплект  

4.3 Касети  комплект  

4.4 Тримачі  комплект  

4.5 Маркувальні знаки  комплект  

4.6 Тренажер  1  



 

 

Примітка: використання обладнання та апаратури виробництва. 
  

«Ренгенорадіоскопія» 



 

Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 

професійно-технічної освіти 

 

 

 

ДСПТО  7212.OD.28.00-2014 
   (позначення стандарту) 

          

    

 

  

 

 

 

Професія:  Контролер зварювальних робіт 

Код:  7212 

Кваліфікація: контролер зварювальних робіт 6-го розряду 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Видання офіційне 

Київ – 2014 

  



Освітньо-кваліфікаційна характеристика  

випускника професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія -  7212 Контролер зварювальних робіт 

2. Кваліфікація – контролер зварювальних робіт  6-го  розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  

способи та методи контролю та випробування зварних з'єднань 

вузлів, виробів та устаткування атомних електростанцій, літальних апаратів, 

морських суден, експериментальних, унікальних виробів та конструкцій, які 

дорого коштують;  

установки та прилади для рентгено- та гамаграфування, кольорової, 

магнітопорошкової та ультразвукової дефектоскопії;  

принцип роботи електронно-променевої зварювальної установки;  

керівні нормативно-технічні документи, Державні та галузеві 

стандарти, технічні умови, загальні положення та правила контролю. 

 

Повинен уміти:  
контролювати якість та прийомку складання під зварювання та зварні 

з'єднання, вузли, вироби та устаткування атомних електростанцій, літальних 

апаратів, морських суден з двошарових листів, теплотривких, спеціальних та 

корозійностійких сталей при підвищених і знижених температурах; 

 контролювати якість та прийомку зварювання і зварних з'єднань 

експериментальних, унікальних виробів і конструкцій, які дорого коштують, 

із експериментальних марок сталей; 

 контролювати режими робіт, що виконуються на електронно-

променевих зварювальних установках із застосуванням автоматичних систем 

стеження; 

 контролювати правильність заповнення технологічних паспортів на 

відповідальні вузли та вироби за результатами неруйнівних методів 

контролю; 

            здійснити заходи з державної реєстрації суб’єкта малого 

підприємництва, знати основи формування бізнес-плану. 
  

4. Загальнопрофесійні вимоги 

          Повинен: 

          раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче 

місце;  

          дотримуватися норм технологічного процесу; 

          не допускати браку у роботі; 



          знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

          використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення 

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

          знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків;  

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основами ведення 

підприємницької діяльності, основами державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної 

діяльності. 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації 

осіб 

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти   

Базова  або повна  загальна середня освіта. 

5.2. При підвищенні  кваліфікації 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією  

контролера зварювальних робіт 5-го розряду; стаж роботи за професією не 

менше 1  року.  

5.3. Після закінчення навчання 

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень 

«кваліфікований робітник» за професією контролера зварювальних робіт 6-

го розряду; без вимог до стажу роботи. 

 

6.   Сфера професійного використання випускника 

контроль якості та складання під зварювання вузлів, виробів та 

устаткування атомних електростанцій, літальних апаратів, морських суден з 

двошарових листів, теплотривких, спеціальних та корозійностійких сталей 

при підвищених і знижених температурах; контроль якості та прийомка 

зварювання і зварних з'єднань експериментальних, унікальних виробів і 

конструкцій, які дорого коштують, із експериментальних марок сталей. 

 

7.   Специфічні вимоги 

7.1. Вік: : прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку 

навчання відповідно до законодавства – не менше 18 років. 

7.2.  Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3.   Медичні обмеження. 

 

 



ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Професія - 7212 Контролер зварювальних робіт 

Кваліфікація - 6 розряд  
Загальний фонд навчального часу - 224 години 

№ 

з/п 

 

Навчальні предмети 

Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна 

підготовка 
34 2 

1.1 Інформаційні технології 8 2 

1.2 Основи галузевої економіки і 

підприємництва 
8  

1.3 Основи правових знань 8  

1.4 Резерв часу 10  

2 Професійно-теоретична 

підготовка 
80 2 

2.1 Спеціальна технологія 42 2 

2.2 Матеріалознавство 4  

2.3 Охорона праці 15  

2.4 Електротехніка  14 2 

2.5 Читання креслень  5  

3 Професійно-практична 

підготовка 
100  

3.1 Виробниче навчання 36  

3.2 Виробнича практика 64  

4 Консультації 4  

5 Державна кваліфікаційна 

атестація  
6  

6 Загальний обсяг навчального 

часу (без п.4) 
220 6 

 

  



Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією 

 «Контролер зварювальних робіт» 

Кабінети: 

- Спец технології 

- Матеріалознавства 

- Охорони праці 

- Електротехніки 

- Читання креслень 

- Інформаційні технології 

- Основ галузевої економіки і підприємництва 

- Основ правових знань 

 

2. Лабораторії: 

-  Контролю якості зварних швів 

 

3. Майстерні: 

-  Електрогазозварювальна 

-  Відділення контролю якості зварних швів 

 

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне 

навчання кваліфікованих робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх 

об'єднання; 

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може 

здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця; 

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - 

замовників кадрів. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Основи правових знань» 

  

№ 

з/п 

 Тема  

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Основи приватного права 4  

2 Правове регулювання 

господарських відносин  

2  

3 Господарсько –  правова 

відповідальність 

2  

            Усього годин: 8  

 

Тема 1. Основи приватного права 

Поняття. Загальна характеристика й умови дійсності правочинів. 

Наслідки недотримання вимог закону при укладанні правочинів. Поняття й 

види реституції. Нікчемні й заперечні правочини. 

Договір як різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види 

зобов’язань. Поняття про авторське право. 

Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової 

відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння шкоди. 

Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.  

 

Тема 2. Правове регулювання господарських відносин  

Договір підряду. Порядок і строки укладання договору. Права та 

обов’язки сторін. Виконання договору. Відповідальність сторін за порушення 

договору. Припинення договору. 

Особливості працевлаштування в сучасних умовах. Роль особи у 

вирішенні питань власної зайнятості. 

 

Тема 3. Господарсько –  правова відповідальність 

Поняття відповідальності в господарському праві. Функції 

відповідальності: стимулююча, штрафна, попередження правопорушень, 

компенсаційна, інформаційна. 

Види та підстави відповідальності. Кримінальна відповідальність за 

господарські злочини.  

  



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин. 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Основи підприємницької 

діяльності в галузі 
3  

2 Основи організації управління 

виробництвом в галузі 
3  

3 Система обслуговування 

бізнесу 
2  

           Усього годин :  8  

 

Тема 1. Основи підприємницької діяльності в галузі 

 Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери підприємницької 

діяльності. Способи входження в бізнес. Бізнес-план як інструмент 

підприємницької діяльності, призначення і структура. Джерела залучення 

коштів. Складання установчих документів. Державна реєстрація суб'єктів 

підприємницької діяльності. 

 

Тема 2. Основи організації управління виробництвом 

 Поняття та необхідність управління. Суть управлінської діяльності. 

Інструменти управління. Сучасні принципи управління: чіткий розподіл 

праці, дотримання дисципліни і порядку, повноваження і відповідальність, 

мотивація до високопродуктивної праці.   

Організаційні структури управління підприємством, її переваги. Шляхи 

удосконалення управління виробництвом. 

 

Тема 3. Система обслуговування  бізнесу 

 Система обслуговування бізнесу. Використання ЕОМ у бізнесі. 

Програми для офісу. Інтернет, комп’ютерні мережі. Юридичні консультації.  

  



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Інформаційні технології» 

№  

з/п 
Тема  

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 
Програмні засоби ПК. 

Комп’ютерні технології 

3  

2 Мережні системи та сервіси 5 2 

             Всього годин : 8 2 

 

Тема 1. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології 

Напрямки застосування прикладного програмного забезпечення 

галузевого спрямування, його особливості. 

Лабораторно-практична робота: 

1. Робота з прикладними програмами професійного спрямування (за 

напрямом професії). 

 

Тема 2. Мережні системи та сервіси 

Інтернет-технології. Телеконференції. Дошки оголошень.  Internet 

магазини та аукціони. 

Інфраструктура електронної комерції. Електронні платежі. Електронні 

кредитні картки та  електронні «гроші».  

Інформаційні технології та реклама в електронній комерції. Методи 

реклами в Інтернеті. Стратегії реклами в Інтернеті: активна, пасивна, 

інтерактивна.  

Лабораторно-практичні роботи: 

1.Процедури пошуку: простий пошук, розширений та спеціальний пошук (за 

напрямом професії). 

2.Представлення статистичної інформації з використанням ділової графіки 

(за напрямом професії). 

  



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Спец технологія» 

 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Зварюваність теплотривких, 

корозієстійких та інших 

спеціальних і двошарових сталей 

та їх використання при підвищених 

і низьких температурах 

6  

2 Методи контролю якості зварних 

з’єднань відповідальних, 

експериментальних та унікальних 

виробів та конструкцій 

11  

3 Обладнання та принцип роботи 

установок та приладів при 

фізичних методах контролю 

9  

4 Контроль нормативно - 

технологічної документації на 

відповідальні вузли, вироби та 

конструкції 

6 2 

5 Сучасні та перспективні технології 

контролю якості зварних виробів 

10  

 Усього годин : 42 2 

 

Тема 1. Зварюваність теплотривких, корозієстійких та інших 

спеціальних і двошарових сталей та їх використання при підвищених і 

низьких температурах 

 Спеціальні високолеговані сталі: корозійностійкі (нержавіючі), 

теплотривкі (жароміцні та жаростійкі); їх хімічний склад та характерні 

властивості. 

 Нержавіючі сталі: хромисті, хромонікелеві. Сталі для конструкцій, що 

працюють в агресивних середовищах. Хімічний склад, структура, 

властивості. 

Теплотривкі сталі. Хімічний склад, характерні властивості, область 

застосування. 

Зварюваність високолегованих сталей, фактори, що впливають на 

зварюваність високолегованих сталей. Основні критерії зварювальності: 

окислювальність, чутливість до теплової дії, протидія утворенню гарячих та 

холодних тріщин; чутливість до утворення пор; відповідність властивостей 

зварного з’єднання заданим експлуатаційним вимогам (робота при 

підвищених та низьких температурах). 



Особливості зварювання спеціальних сталей. Електронно-променеве 

зварювання. Установки для електронно-променевого зварювання з 

автоматичними системами слідкування. Особливості конструкції та принцип 

роботи. 

 

Тема 2. Методи контролю якості зварних з’єднань відповідальних, 

експериментальних та унікальних виробів та конструкцій 

Контроль якості зварних з’єднань відповідальних конструкцій рентгено- 

та гамаграфуванням. Природа рентгенівського випромінювання та гама-

променів. 

Матеріали для проведення контролю. Сутність методу радіаційного 

контролю. Схеми контролю. Чутливість методу . Підготовка зварних швів до 

просвічування. Зарядка касет: однією плівкою без екранів; з одним 

свинцевим екраном; нормальна зарядка касет з двома підсилювальними і 

двома свинцевими екранами; зарядка для отримання дубліката знімка; з 

одним підсилювальним екраном. Фотообробка знімків. Проявлення, та 

фіксація негативів. 

Режими просвічування: джерела гама-випромінювання; фокусної 

відстані; часу експозиції (за номограмами); напряму просвічування. 

Оцінка якості зварних швів за даними просвічування. Еталонування. 

Оформлення результатів контролю. Облік і реєстрація знімків.  

Контроль якості зварних з’єднань методом магнітного порошку. Фізична 

сутність магнітного методу контролю якості зварних швів. Види магнітного 

контролю. Магнітопорошковий метод. Контроль якості зварних швів 

відповідальних конструкцій сухим порошком і магнітною суспензією. 

Магнітні порошки та їх властивості. Рідини для отримання суспензії. 

Техніка виконання контролю. Намагнічування та розмагнічування 

контролюємих вузлів, що контролюються. Способи намагнічування: 

поздовжнє, поперечне, циркулярне. Дефекти, що виявляються методом 

магнітного порошку. 

Магнітографічний метод контролю, сутність методу. Область 

застосування. Чутливість методу. Переваги та недоліки, в порівнянні з 

просвічуванням рентгенівськими та гама-променями. 

Визначення якості зварювання за результатами магнітографічного 

контролю. 

Ультразвукова дефектоскопія. Фізичні основи ультразвукової 

дефектоскопії. Способи отримання ультразвукових коливань. Типи хвиль. 

Властивості ультразвуку. Види ультразвукового контролю:ехо-імпульсний. 

Способи ехо-імпульсного контролю. Схеми прозвучування. Чутливість 

методу. Параметри контролю. Визначення координат дефекту. Визначення за 

умовними розмірами довжини і висоти дефекту. Способи оцінки характеру 

дефекту. Визначення дійсної площі або діаметра дефекту за амплітудою ехо-

сигналу (експериментальним способом та за спеціальною номограмою АРД). 

Технологія контролю. Підготовка зварних з’єднань до контролю. 

Проведення контролю. Особливості контролю малих і великих товщин. 



Характеристика дефектів. Оцінка якості зварних швів за результатами 

ультразвукового контролю.  

Обробка результатів контролю. Оформлення результатів контролю в 

журналі або у висновках. 

Кольорова дефектоскопія немагнітних матеріалів. Сутність і чутливість 

методу. Підготовка поверхні виробу до контролю. Методика проведення 

контролю. 

 

Тема 3. Обладнання та принцип роботи установок та приладів при 

фізичних методах контролю 

Апаратура для проведення рентгено- та гамаграфування. Рентгенівські 

апарати: моноблок, кабельний та імпульсний. Особливості конструкції та 

принципу роботи моноблоків типу РУП-120-5, РУП-200-5, РУП-400-5. 

Апарати кабельного типу РУП-150-10, РУП-100-10. 

Гама-апарати універсальні (типу «Гаммарид»); шлангові дефектоскопи, 

затворні ( ІРІД-12,32,44 ). 

Дефектоскопи спеціального призначення. Апарати для просвічування 

сталі великих товщин: лінійні прискорювані ЛУЄ-10/1Д; мікротрони 

(мікротрон Д), бетатрони (ПМБ-6, Б-30, Б-35). Імпульсні апарати ІРА-2Д, 

ІРА-3, РІНА-1Д, «квант», МІРА-2Д, «Аріна». 

Радіографічні плівки. Типи та характеристика. 

Металічні та люмінесцентні екрани. Касети, тримачі і маркувальні знаки.  

Обладнання для магнітних видів контролю. Устаткування для 

намагнічування зварних вузлів.  

Особливості конструкції та принцип роботи дефектоскопів МД-9, МДУ, 

МГК-1, ВУМД-7. 

Обладнання та пристосування для проведення магнітографічного 

контролю. 

Апаратура для ультразвукового контролю. Дефектоскоп ДУК-66П, УД 2-

12.  

Особливості будова та принцип роботи. Дефектоскопи УД-10 УА, УД-

10П. Конструкції та принцип роботи. Шукачі УЦ-1, УЦ-15, УЦ-3Б, УБ-56. 

Стандартні (еталонні) зразки. 

Допоміжні пристрої: координатні лінійки і шаблони, планшети-

номограми, обмежувачі переміщень шукачів і т. д. 

Обладнання для проведення кольорової дефектоскопії. Автоматизовані 

установки УКП-1. 

 

Тема 4. Контроль нормативно - технологічної документації на 

відповідальні вузли, вироби та конструкції 

Контроль за дотриманням правил Держнаглядохоронпраці, Регістру, 

Газової інспекції та інших правил, що діють у галузі. Норми контролю, 

передбачені цими правилами. 

Контроль технічної документації на відповідальні вироби та конструкції, 

його форми, порядок оформлення та заповнення; зберігання (технологічні 



карти на складання, зварювання і контроль якості, технологічний паспорт на 

особливо відповідальні вироби). 

Контроль обліку та звітності на прийняту та забраковану продукцію. 

Контроль за порядком пред’явлення рекламацій постачальником і 

розслідування рекламацій замовників. 

Об’єм обов’язкового контролю зварних з’єднань елементів котлів 

(пароперегрівачів, економайзерів) ультразвуковою дефектоскопією або 

просвічуванням. 

Лабораторно-практика робота: 

Оформлення звітної документації контролю якості зварних з’єднань. 

 

Тема 5. Сучасні та перспективні технології контролю якості зварних 

виробів  

Ксерорадіографія. Сутність методу. Переваги перед радіографією. 

Установки ПКР-1, ПКР-2, «Єрга 6». 

Радіаційна інтроскопія. 

Електрорентгенографічний контроль. 

Ультразвукова інтроскопія. Сутність методу. Ультразвуковий інтроскоп 

УЗІ-1. 

Метод акустичної емісії. Дефектоскоп АФ-15. 

Рентгенівська обчислювальна томографія. 

Програмне забезпечення методу. 

Сучасні технології і методи емісійної гама-томографії, електронно – 

позитронної томографії, томографії на основі ядерного магнітного резонансу, 

ультразвукової томографії. 

Перспективні виробничі технологічні процеси проведення контролю 

якості зварних виробів. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Матеріалознавство» 

№ 

 з/п Тема  

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Випробування металів 1  

2 
Чорні і кольорові метали та їх 

сплави 
2  

3 
Мінералокерамічні та наплавні 

тверді сплави  
1  

Усього годин: 4  

 
Тема 1. Випробування металів 

Фізичні методи аналізу металів та сплавів. Металографія зварних швів. 

 

Тема 2. Чорні і кольорові метали та їх сплави 
Сплави з високим електричним опором: ніхром, константан, нікелін, 

фехраль; сфери їх застосування, марки, позначення за Державним 

стандартом. 

Поняття про поверхневе загартування сталі: СВЧ, газоплазмове 

нагрівання, термічна обробка з використанням холоду, термічна обробка 

легованих сталей, ізотермічне загартування. 

Підвищення поверхневої твердості дифузійною металізацією, 

гальванопокриттями. 

 

Тема 3. Мінералокерамічні та наплавні тверді сплави 

Мінералокерамічні сплави. Надтверді різальні матеріали. Наплавні 

тверді сплави. Їх види, класифікація. Застосування при зварюванні. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Охорона праці» 

№ 

з/п 
Тема  

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Правові  та організаційні основи 

охорони праці 

1  

2 Основи безпеки праці у галузі. 

Загальні відомості про потенціал 

небезпеки. Психологія безпеки 

праці. Організація роботи з 

охорони праці 

7  

3 Основи пожежної безпеки. 

Вибухонебезпека і вибухозахист 

виробництва 

2  

4 Основи електробезпеки 2  

5 Основи гігієни праці та виробничої 

санітарії. Медичні огляди 

1  

6 Надання першої медичної 

допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 

2  

             Усього годин: 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності 

підприємств. 

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на 

охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього 

трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний 

договір, його укладання і виконання. Відповідальність за порушення 

законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з 

охорони праці. Державний нагляд за охороною праці.  

Проведення інструктажів з охорони праці. Типове положення про 

порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці.  

Поняття про виробничий і побутовий травматизм і профзахворювання. 

Нещасні випадки, повязані з працею на виробництві, і побутові. Алкоголізм і 

виробнича безпека. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні 

причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. 

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків 

і  професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. 

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві, 

професійних захворювань і професійних отруєнь. 



 

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал 

небезпеки. Організація роботи з охорони праці 

Загальні відомості про потенціал небезпек.  

 Основні шкідливі і небезпечні виробничі чинники під час роботи 

зварника та їх характеристика (виробничий пил, вміст аерозолей, 

випромінювання зварювальної дуги в оптичному діапазоні (ультрафіолетове, 

видиме, інфрачервоне випромінювання), ультразвук, шум, небезпечний 

рівень напруження в електричному ланцюзі, фізичні, нервово-психічні  

перевантаження), та їх вплив на організм людини. 

 Перелік робіт з підвищеною небезпекою (самостійне оформлення 

наряд-допуску на роботи з підвищеною небезпекою). 

 Умови допуску до самостійної роботи зварника (професійний добір, 

медичний огляд, навчання і перевірка знань з питань  охорони праці). 

 Зони небезпеки та їх огородження. Засоби захисту: об’єктивні, 

суб’єктивні, огороджуючи пристрої (стаціонарні, відкидні, знімні, переносні). 

 Світлова та звукова сигналізації (аварійні, інформаційні, запобіжні). 

Запобіжні написи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки (заборонні, 

попереджувальні, приписувальні, вказівні знаки). 

 Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих чинників 

(засоби колективного та індивідуального захисту). Спецодяг, спецвзуття та 

індивідуальні засоби захисту зварника, вимоги до них; правила 

користування. 

 Мікроклімат виробничих приміщень: робоча зона, робоче місце 

зварника; оптимальні мікрокліматичні умови. 

 Основні види виробничого травматизму зварника (ураження 

електричним струмом, травми очей, опіки, ураження дихальних шляхів, 

механічні пошкодження). 

 Вимоги до організації робочого місця зварника (зварювальні пости: 

стаціонарні, пересувні). Правила догляду за обладнанням, устаткуванням та 

інструментом; їх безпечна експлуатація.  

 Ознайомлення з типовою інструкцією, щодо безпеки праці, умовами та 

прийомами безпечної роботи під час виконання зварювальних робіт (заходи 

безпеки при проведенні зварювальних робіт перед початком роботи, під час 

роботи, після закінчення роботи, в аварійних ситуаціях). 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист 

виробництва 

Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості 

речовин. 

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, 

загоряння, самозагоряння, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. 

Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 



Вогнегасильні речовини та матеріали. Протипожежна техніка. 

Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі. Організація пожежної 

охорони у галузі. 

Вимоги пожежної безпеки під час проведення електрозварювальних 

робіт на автоматичних і напівавтоматичних машинах (дії зварника при 

виникненні пожежі на робочому місці). Основні вимоги до утримання шляхів 

евакуації. 

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії.  

Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, 

газових викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолей. 

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку 

середовища. 

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і 

тяжкість наслідків. 

Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних 

процесів; показники рівня руйнування промислових об’єктів. 

Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем, загоряння 

аварійних викидів. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпеки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна. 

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного 

струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, що 

впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, 

частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість 

повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. 

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова 

та лінійна напруги. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга 

доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження 

працівників електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Правила роботи на 

електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від 

блискавки. Правила поведінки під час грози. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди 

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних 

та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, 

іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на 



організм людини. Лікувально-профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. 

Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і 

жінками. 

Основні гігієнічні особливості праці за професією слюсаря -

складальника. 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря у 

виробничих, навчальних та побутових приміщеннях. Правила експлуатації 

систем опалення та вентиляції. 

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та 

аварійне. Правила експлуатації освітлення. 

Санітарно-побутове забезпечення працівників. 

Щорічні медичні огляди неповнолітніх працівників, осіб віком до 21-го 

року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність 

дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої медичної допомоги. 

Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування. 

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, 

вивихах, переломах. 

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу. 

Надання першої медичної допомоги при непритомності (втраті 

свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні. 

Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи 

надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним 

струмом. 

Оживляння. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії 

особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного 

виконання масажу серця та штучного дихання. 

Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних 

засобів. Транспортування потерпілого. 

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та 

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 

життя і здоровя людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та 

їх наслідки. 

Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, спрямовані на 

забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних об’єктів 

(ПНО), захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, утрат 

і руйнувань при аваріях, великих пожежах. 

  



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Електротехніка» 

№ 

 з/п Тема  

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Трансформатори 3  

2 Електричні машини 6 2 

3 
Основи промислової 

електроніки 
5  

          Усього годин: 14 2 

  

Тема 1. Трансформатори 

Спеціальні трансформатори. Поняття про автотрансформатор, його 

вмикання в електричну мережу. 

Зварювальні трансформатори, їх будова. 

Вимірювальні трансформатори. 

 

Тема 2. Електричні машини 

Регулювання напруги в генераторах постійного струму з паралельним, 

послідовним і змішаним збудженням. Застосування генераторів постійного 

струму. 

Електродвигуни постійного струму з незалежним, послідовним і 

змішаним збудженням. Пуск двигунів у хід, реверсування, регулювання 

частоти обертання. Застосування двигунів постійного струму в 

промисловості. 

Лабораторно-практична робота:   

Дослідження двигуна постійного струму паралельного збудження. 

 

Тема 3. Основи промислової електроніки 

Поняття про основні пристрої промислової електроніки: випрямлячі, 

згладжуючи фільтри, стабілізатори напруги, підсилювачі низької частоти, 

електромагнітні і електронні реле, фотореле. 

Застосування цих пристроїв під час автоматичного керування, 

регулювання і контроль виробничих процесів. 

 

  



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Читання креслень» 

№ 

 

з/п 
Тема  

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 
Особливості нанесення 

розмірів 
3  

2 Поняття про схеми 2  

         Усього годин: 5  

          

Тема 1. Особливості нанесення розмірів  

Особливості читання креслень деталей з поверхнями обертання, з 

лінійними поверхнями, з циліндричними поверхнями. 

Особливості читання групових креслень складальних одиниць. 

Специфікація, нанесення розмірів і розрізів. 

 

Тема 2. Поняття про схеми 

Поняття про схеми. Класифікація схем за видами і типами. Правила 

читання схем. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

Професія - 7212 Контролер зварювальних робіт 

Кваліфікація - 6 розряд 

 

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ 

Тема 1. 1. Вступ 

Інструктаж з охорони праці. Вивчення інструкцій підприємства та цеху з 

правил безпеки праці. 

Зміст праці висококваліфікованого робітника на підприємстві. Задачі 

виробничого навчання при підвищенні кваліфікації робітників на 

підприємстві. 

Знайомство з досвідом роботи передовиків і новаторів виробництва. 

Знайомство з кваліфікаційною характеристикою, програмою навчання і 

видами робіт 6 розряду. 

 

Тема 1.2. Безпека праці, електробезпека і пожежна безпека 

Інструктаж: за змістом занять, з охорони праці та організації робочого 

місця. 

№  

з /п 

Теми Кількість 

годин 

Ι. Виробниче навчання 

1.1 Вступ 3 

1.2 Безпека праці, електробезпека і пожежна 

безпека 

3 

1.3 Контроль якості зварювання відповідальних 

вузлів з різних сталей, кольорових металів, 

титанових та інших сплавів із складанням 

висновків причин браку та рекомендацій щодо 

їх усунення 

30 

 Усього годин: 36 

ΙΙ. Виробнича практика 

2.1 Ознайомлення з підприємством, інструктаж з 

охорони праці 

8 

2.2 Контроль якості збирання та зварювання 

зварних з’єднань і конструкцій з 

експериментальних марок сталей 

8 

2.3 Заповнення технологічних паспортів на 

відповідальні вузли та вироби 

8 

2.4 Самостійне виконання виробничих робіт з 

контролю якості продукції складністю 6-го 

розряду 

40 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Усього годин: 64 

 Разом: 100 



Безпечні умови праці при проведенні всіх видів контролю якості 

великогабаритних та відповідальних виробів, особливо рентгено- та 

гамадефектоскопії. Порядок отримання та зберігання радіоактивних джерел. 

Пожежна безпека при виконанні контролю якості продукції. 

Вивчення і розбирання типової інструкції з безпеки праці. 

 

Тема 1.3. Контроль якості зварювання відповідальних вузлів з різних 

сталей, кольорових металів, титанових та інших сплавів із складанням 

висновків причин браку та рекомендацій щодо їх усунення 

Інструктаж: за змістом занять, з охорони праці та організації робочого 

місця. 

Вправи. Проведення контролю якості способом ультразвукового 

контролю, радіаційної дефектоскопії. Розшифрування знімків та оформлення 

результату контролю відповідальних зварних з’єднань. Складання висновків. 

Оформлення результатів контролю. Аналіз причин браку та рекомендації 

щодо його усунення. 

 

ІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

Тема 2.1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці 

Інструктаж: з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві. 

Ознайомлення з цехами, лабораторіями, робочими місцями контролерів 

зварювальних робіт даного підприємства. Ознайомлення з продукцією, яке 

випускає підприємство. 

Інструктаж з безпеки праці на робочому місці. 

 

Тема 2.2. Контроль якості збирання та зварювання зварних з’єднань і 

конструкцій з експериментальних марок сталей 

Інструктаж, за змістом занять, з охорони праці та організації робочого 

місця. 

Вправи. Проведення контролю якості збирання та зварювання вузлів і 

конструкцій з експериментальних марок сталей, працюючих при 

температурах більше 350º С і в корозійних середовищах. 

Проведення контролю якості з метою визначення схильності швів до 

міжкристалічної корозії для перевірки зварних з’єднань з теплотривких, 

корозійностійких та спеціальних сталей при підвищених та знижених 

температурах. 

Складання висновків. Заповнення протоколів аналізу та складання 

рекомендацій щодо усунення дефектів. 

 

Тема 2.3. Заповнення технологічних паспортів на відповідальні вузли та 

вироби 

Інструктаж: за змістом занять, з охорони праці та організації робочого 

місця. 



Вправи. Складання технологічних карт на складання, зварювання і 

контроль якості зварних виробів зі спеціальних, корозійностійких та 

експериментальних марок сталей. 

Заповнення технологічних паспортів на особливо відповідальні вироби.  

Заповнення журналів обліку та звітності на прийняту та забраковану 

продукцію. 

Контроль за порядком пред’явлення рекламацій постачальниками і 

розслідування рекламацій замовників.  

 

2.4. Самостійне виконання виробничих робіт з контролю якості 

продукції складністю 6-го розряду 

Самостійне виконання робіт з контролю зварних виробів на робочих 

місцях підприємства.  

Виконання контролю якості радіаційними, магнітними методами, 

ультразвуком, за допомогою течешукачів зварних з’єднань, вузлів, виробів та 

устаткування атомних електростанцій, літальних апаратів, морських суден із 

двошарових листових сталей, теплотривких, спеціальних та 

експериментальних марок сталей. Складання висновків, складання 

рекомендацій щодо усуненню дефектів. Заповнення технологічних паспортів 

на відповідальні вузли та з’єднання. 

Проведення оцінки якості зварних з’єднань за результатами 

випробувань. 

Складання висновків причин браку та рекомендацій для їх усунення. 

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом окремо, з врахуванням сучасних технологій, новітніх 

устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

Кваліфікаційна пробна робота 



Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

                                           Професія - 7212 Контролер зварювальних робіт 

    Кваліфікація -  6-й розряд 

                                                                                               

 

 

Критерії оцінювання необхідних знань і розумінь 

Знає, розуміє: 

1. Способи та методи контролю та випробування зварних з'єднань 

вузлів, виробів та устаткування атомних електростанцій, 

літальних апаратів, морських суден, експериментальних, 

унікальних виробів та конструкцій, які дорого коштують. 

2. Установки та прилади для рентгено- та гамаграфування, кольорової, 

магнітопорошкової та ультразвукової дефектоскопії. 

3. Принцип роботи електронно-променевої зварювальної установки. 

4. Обладнання та принцип роботи установок та приладів при 

фізичних методах контролю. 

5. Мінералокерамічні та наплавні тверді сплави. 

6. Поняття про схеми. Класифікація схем за видами і типами. 

Правила читання схем. 

7. Технічну документацію та аналіз браку прийнятої продукції. 

8. Контроль нормативно-технологічної документації на відповідальні 

вузли, вироби та конструкції. 

9. Державні та галузеві стандарти, технічні умови, загальні положення 

та правила контролю. 

10. Чинні нормативні документи. 

11. Вимоги нормативних актів про охорону праці і довкілля, норми, 

методи і прийоми безпечного виконання робіт. 

 

Критерії оцінювання необхідних умінь і навичок 

Вміє: 

1. Організовувати робоче місце. 

2. Контролювати якість та прийомку складання під зварювання та зварні 

з'єднання, вузли, вироби та устаткування атомних електростанцій, 

літальних апаратів, морських суден з двошарових листів, 

теплотривких, спеціальних та корозійностійких сталей при 

підвищених і знижених температурах. 

3. Контролювати якість та прийомку зварювання і зварних з'єднань 

експериментальних, унікальних виробів і конструкцій, які дорого 

коштують, із експериментальних марок сталей. 

4. Контролювати режими робіт, що виконуються на електронно-

променевих зварювальних установках із застосуванням 

автоматичних систем стеження. 



5. Контролювати правильність заповнення технологічних паспортів 

на відповідальні вузли та вироби за результатами неруйнівних 

методів контролю. 

6. Оформляти технічну документацію на прийняті вироби. 

7. Застосовувати  всі види самоконтролю за якістю роботи. 

8. Дотримуватися правил охорони праці. 

 



ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

( доповнення до переліку засобів навчання контролера зварювальних 

робіт 2, 3, 4, 5-го розрядів ) 

 

№ 

з /п 

 

Найменування 

Кількість на групу з 30 осіб  

Примітки Для 

індивідуально

го 

користування 

Для 

групового 

користуван

ня 

1 Ультразвуковий контроль 

1.1 Ультразвуковий 

товщиномір 

 1  

1.2 Комплект (еталонів) зразків  комплект  

1.3 Ультразвуковий інтроскоп  1  

1.4 Акустичний дефектоскоп  1  

2 Радіографічний контроль 

2.1 Радіаційні інтроскопи  1  

2.2 Установка радіографічного 

контролю 

  

1 

 

2.3 Стереорентгенотелевізійна 

установка 

  

1 

 

2.4 Електроренгенографічний  

апарат 

  

1 

 

2.5 Установка для 

рентгенівської 

обчислювальної томографії 

  

1 

 

 

 

Примітка: використання обладнання та апаратури виробництва.  
 



ЗМІСТ 

 

№ 

з/п 

Назва документа 
Номери 

сторінок 

1 Титул державного стандарту «Контролер зварювальних 

робіт» 2,3,4,5,6 розрядів 

 

2 Аркуш погодження  

3 Авторський колектив  

4 Загальні положення  

5  Титул державного стандарту «Контролер зварювальних 

робіт» 2 розряду  

 

6 Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

ПТНЗ 

 

7 Типовий навчальний план (2 розряд)  

8 Типова навчальна програма з предмета «Основи 

правових знань» 

 

9 Типова навчальна програма з предмета «Основи 

галузевої економіки і підприємництва» 

 

10 Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні 

технології» 

 

11 Типова навчальна програма з предмета «Правила 

дорожнього руху» 

 

12 Типова навчальна програма з предмета 

«Спецтехнологія» 

 

13 Типова навчальна програма з предмета «Допуски і 

технічні вимірювання» 

 

14 Типова навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 

 

15 Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»  

16 Типова навчальна програма з предмета 

«Електротехніка» 

 

17 Типова навчальна програма з предмета «Читання 

креслень» 

 

18 Типова навчальна програма   з  виробничого навчання  

19 Критерії кваліфікаційної атестації випускників  

20 Титул державного стандарту «Контролер зварювальних 

робіт» 3 розряду  

 

21 Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

ПТНЗ 

 

22 Типовий навчальний план (3 розряд)  

23 Типова навчальна програма з предмета «Основи 

правових знань» 

 

24 Типова навчальна програма з предмета «Основи  



галузевої економіки і підприємництва» 

25 Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні 

технології» 

 

26 Типова навчальна програма з предмета 

«Спецтехнологія» 

 

27 Типова навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 

 

28 Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»  

29 Типова навчальна програма з предмета 

«Електротехніка» 

 

30 Типова навчальна програма з предмета «Читання 

креслень» 

 

31 Типова навчальна програма з виробничого навчання  

32 Критерії кваліфікаційної атестації випускників  

33 Титул державного стандарту «Контролер зварювальних 

робіт» 4 розряду  

 

34 Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

ПТНЗ 

 

35 Типовий навчальний план (4 розряд)  

36 Типова навчальна програма з предмета «Основи 

правових знань» 

 

37 Типова навчальна програма з предмета «Основи 

галузевої економіки і підприємництва» 

 

38 Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні 

технології» 

 

39 Типова навчальна програма з предмета 

«Спецтехнологія» 

 

40 Типова навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 

 

41 Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»  

42 Типова навчальна програма з предмета 

«Електротехніка» 

 

43 Типова навчальна програма з предмета «Читання 

креслень» 

 

44 Типова навчальна програма з виробничого навчання  

45 Критерії кваліфікаційної атестації випускників  

46 Титул державного стандарту «Контролер зварювальних 

робіт» 5 розряду  

 

47 Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

ПТНЗ 

 

48 Типовий навчальний план (5 розряд)  

49 Типова навчальна програма з предмета «Основи 

правових знань» 

 

50 Типова навчальна програма з предмета «Основи  



галузевої економіки і підприємництва» 

51 Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні 

технології» 

 

52 Типова навчальна програма з предмета 

«Спецтехнологія» 

 

53 Типова навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 

 

54 Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»  

55 Типова навчальна програма з предмета 

«Електротехніка» 

 

56 Типова навчальна програма з предмета «Читання 

креслень» 

 

57 Типова навчальна програма з виробничого навчання  

58 Критерії кваліфікаційної атестації випускників  

59 Титул державного стандарту «Контролер зварювальних 

робіт» 6 розряду  

 

60 Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

ПТНЗ 

 

61 Типовий навчальний план (6 розряд)  

62 Типова навчальна програма з предмета «Основи 

правових знань» 

 

63 Типова навчальна програма з предмета «Основи 

галузевої економіки і підприємництва» 

 

64 Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні 

технології» 

 

65 Типова навчальна програма з предмета 

«Спецтехнологія» 

 

66 Типова навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 

 

67 Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»  

68 Типова навчальна програма з предмета 

«Електротехніка» 

 

69 Типова навчальна програма з предмета «Читання 

креслень» 

 

70 Типова навчальна програма з виробничого навчання  

71 Критерії кваліфікаційної атестації випускників  

 

 

 


