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ПРОГРАМА '
СТАЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

З ПРОФЕСІЇ 7212 «ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ»

Завдання стажування: підтвердження кваліфікації - 3 розряд 
Термін стажування: ЗО годин, без відриву від основної роботи 

(з відривом від основної роботи)

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії 
за галузевим спрямуванням:
загальні професії електротехнічного виробництва

Протокол № д від « <ZG » 2021 р

Голова методичної комісії тій КАПІТУЛА



Індивідуальна програма стажування педагогічних працівників
Професія: «Електрозварник ручного зварювання»
Код: 7212
Кваліфікація: 3 розряд

№ 
з/п

Найменування тем (завдань) К-сть
годин

1 2 3
1 Тема 1. Ознайомлення з навчально-практичним центром. 1

1.1 Екскурсія навченим закладом, ознайомлення з матеріально-технічною базою та 
режимом роботи. 1

2 Тема 2. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. 1

2.2 Вступний інструктаж з охорони праці. Основної вимоги правил пожежної 
безпеки. 1

3 Тема 3. Ознайомлення з програмою стажування, вимогами щодо 
оформлення звітної документації. 1

3.1 Ознайомлення з програмою стажування, вимогами щодо оформлення звітної 
документації. «Електрозварника» 3 розряду. 1

4 Тема 4. Ознайомлення з обладнанням, пристроями, приладами та 
інструментом, що використовується у процесі стажування 3

4.1
Ознайомлення з обладнанням, пристроями, приладами та інструментом, що 
використовується у процесі стажування. Виконання плазмового ручного 
різання.

3

5 Тема 5. Правила і прийоми зварювання вуглецевих сталей 6

5.1 Правила і прийоми зварювання вуглецевих сталей. Правила і прийоми 
зварювання вуглецевих сталей. 6

6 Тема 6. Зварювання пластин без скосу кромок 6
6.1 Формування навичок учнів в підтриманні нормальної довжини дуги, виконання 

коливальних рухів електродом поперек шва. 6
7 Тема 7. Зварювання пластин з у-подібним скосом кромок 6

7.1
Підготовка кромок металу під зварювання робиться з метою забезпечення 
повного провару металу по всій його товщині і отримання: доброякісного 
зварного з'єднання.

6

8 Тема 8.Виконання кваліфікованої роботи, складання кваліфікаційного 
іспиту 6

8.1

Заслуховування звітів про стажування; перевірка щоденників стажистів. 
Виконання кваліфікаційної роботи.
Видача виробничих характеристик стажистам.
Вручення довідок про проходження стажування.

6
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ПРОГРАМА
СТАЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

З ПРОФЕСІЇ 7212 «ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ»

Завдання стажування: підтвердження кваліфікації - 4 розряд 
Термін стажування: ЗО годин, без відриву від основної роботи 

(з відривом від основної роботи)

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії 
за галузевим спрямуванням:
загальні професії електротехнічного виробництва

Протокол № ДО від« ДС» 2021 р

Голова методичної комісії



Індивідуальна програма стажування педагогічних працівників
Професія: «Електрозварник ручного зварювання»
Код: 7212
Кваліфікація: 4 розряд

№ 
з/п

Найменування тем (завдань) К-сть 
годин

1 2 3

1 Вхідне тестування.
Тема 1. Ознайомлення з навчально-практичним центром 1

1.1 Екскурсія навчальним закладом, ознайомлення з матеріально-технічною базою та 
режимом роботи. 1

2 Тема 2. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки 1
2.1 Вступний інструктаж з охорони праці. Основні вимоги правил пожежної безпеки 1

3 Тема 3. Ознайомлення з програмою стажування, вимогами щодо оформлення 
звітної документації 1

3.1 Ознайомлення з програмою стажування, вимогами- щодо оформлення звітної 
документації «Електрозварник ручного зварювання» 4 розряду. 1

4 Тема 4. Ознайомлення з обладнанням, пристроями, приладами та 
інструментами, що використовується у процесі стажування 3

4.1 Ознайомлення з обладнанням, пристроями, приладами та інструментом, що 
використовується у процесі стажування. Виконання плазмового ручного різання. 3

5 Тема 5. Напівавтоматичне зварювання MIG/MAG 6

5.1

Технологія і особливості виконання механізованого зварювання й наплавлення в 
середовищі захисних газів деталей, середньої складності деталей, вузлів 
конструкцій і трубопроводів з конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів 
у всіх положеннях шва, крім стельових. Проводити зварювання і наплавлення 
деталей із застосування зварювальних автоматів і установок.

6

6 Тема 6. Ручне дугове зварювання ММА 6

6.1
Технологія і особливості виконання ручного дугового зварювання і наплавлення 
середньої складності деталей, вузлів конструкцій і трубопроводів з конструкційних 
сталей у всіх положеннях шва, крім стельового. 6

7 Тема 7. Автоматичне і напівавтоматичне зварювання та наплавлення 6

7.1
Зварювання і наплавлення середньої складності деталей, вузлів, конструкцій і 
трубопроводів з конструкційних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів у всіх 
положеннях шва, крім стельового.

6

8 Тема в.Виконання кваліфікованої роботи, складання кваліфікаційного іспиту 6

8.1

Заслуховування звітів про стажування; перевірка щоденників стажистів. 
Виконання кваліфікаційної роботи.
Видача виробничих характеристик стажистам.
Вручення довідок про проходження стажування.

6

Всього годин ЗО
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ПРОГРАМА '
СТАЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

З ПРОФЕСІЇ 7212 «ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ»

Завдання стажування: підтвердження кваліфікації - 5 розряд 
Термін стажування: ЗО годин, без відриву від основної роботи 

(з відривом від основної роботи)

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії 
за галузевим спрямуванням:
загальні професії електротехнічного виробництва

Протокол № від «

тій КАПІТУЛ АГолова методичної комісії



Індивідуальна програма стажування педагогічних працівників
Професія: «Електрозварник ручного зварювання»
Код:7212
Кваліфікація: 5 розряд

№ 
з/п

Найменування тем (завдань) К-сть 
годин

1 2 3
1. Вхідне тестування.

Тема 1. Ознайомлення з навчально-практичним центром. 1
1.1 Екскурсія навченим закладом, ознайомлення з матеріально-технічною базою та 

режимом роботи. 1

2. Тема 2. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. 1
2.1 Вступний інструктаж з охорони праці. Основної вимоги правил пожежної безпеки. 1
3. Тема 3. Ознайомлення з програмою стажування, вимогами щодо оформлення 

звітної документації. 1
3.1 Ознайомлення з програмою стажування, вимогами щодо оформлення звітної 

документації. «Електрозварника ручного зварювання» 5 розряду. 1

4. Тема 4. Ознайомлення з обладнанням, пристроями, приладами та інструментом, 
що використовується у процесі стажування 3

4.1 Ознайомлення з обладнанням, пристроями, приладами та інструментом, що 
використовується у процесі стажування. Виконання плазмового ручного різання. 3

5 Тема 5. Напівавтоматичне зварювання MIG/MAG 6
5.1 Технологія і особливості виконання механізованого зварювання й наплавлення в 

середовищі захисних газів деталей, вузлів конструкцій і трубопроводів з 
конструкційних сталей, чавунів, кольорових металів і сплавів у всіх положеннях шва. 
Зварювання і наплавлення деталей із застосуванням зварювальних автоматів і 
установок.

6

6 Тема 6. Ручне дугове зварювання ММА 6
6.1 Технологія і особливості виконання ручного дугового зварювання, наплавлення 

деталей, вузлів конструкцій і трубопроводів з різних сталей у всіх положеннях шва. 
Зварювання чавунів.

6

7 Тема 7. Автоматичне і напівавтоматичне зварювання та наплавлення 6
7.1 Підготовка до роботи поста для автоматичного та напівавтоматичного зварювання 

Галузь застосування автоматичного та напівавтоматичного зварювання. 
Обслуговування автоматів та напівавтоматів для зварювання під флюсом та у 
захисних газах.

6

8 Тема 8. Виконання кваліфікаційної роботи, складання кваліфікаційного іспиту 6
8.1 Виконання кваліфікаційних робіт. Звіт педагога про проходження стажування. 

Вручення довідок про проходження стажування та виробничих характеристик 
стажиста.

6
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