
 Зварник 
Зварник – професія 

відповідальна, майже 

віртуозна, від якості роботи 

залежить багато чого: 

довговічність та стійкість 

будівельних конструкцій, 

робота і термін служби 

різної техніки. Зварювальні 

роботи застосовуються в 

багатьох галузях 

промисловості. 

Зварювальники працюють на 

будмайданчиках, створюючи 

конструкції та системи 

різних комунікацій, в 

промисловості, де застосовують свій досвід і навички, в машинобудуванні, 

суднобудуванні і в інших областях, таких як енергетика, нафтопереробна 

промисловість, сільське господарство. Важко назвати такий сегмент 

виробництва, де б не застосовувалася праця зварника. 

Професія «Зварник» включає в себе 4 спеціалізації, а саме:  

 Ручне дугове зварювання покритими електродами (Е1);  

 Ручне дугове зварювання неплавким металевим електродом в 

інертних газах (Е2); 

  Механізоване дугове зварювання плавким металевим 

електродом (Е3);  

 Газове зварювання (Г). 

 Кожен вид зварювання передбачає три рівні кваліфікації. Перший 

рівень кваліфікації професії «Зварник» відповідає 6-му кваліфікаційному 

розряду восьми розрядної кваліфікаційної сітки, другий рівень кваліфікації 

відповідає 7-му кваліфікаційному розряду восьми розрядної кваліфікаційної 

сітки, третій рівень кваліфікації відповідає 8-му кваліфікаційному розряду 

восьми розрядної кваліфікаційної сітки.  

Кваліфікаційна атестація здійснюється як по завершенню повного 

курсу навчання так і на 

проміжних етапах. За 

результатами 

кваліфікаційної атестації 

учням, які з певних причин 

припиняють навчання, 

присвоюється кваліфікація 

першого чи другого рівня 

за відповідною 

спеціалізацією. До 

проходження навчання 

допускатимуться 

кандидати, які мають 



повну загальну середню освіту і не мають медичних протипоказань для 

роботи за професією „Зварник”. 

Робітники всіх цих спеціальностей 

займаються однією справою – з‘єднанням 

металевих конструкцій, складних апаратів, 

деталей, вузлів методом сплавлення металів. Від 

майстерності електрогазозварників залежить 

якість зварювальних швів. Страшно подумати, до 

чого могла б привести неякісна робота по 

зварюванню нафто- чи газопроводів. Зварник 

професіонал повинен знати електротехніку, 

технологію плавлення металів, властивості газів, 

що застосовуються для антиокислення, методи і 

принципи дії використовуваних агрегатів та 

обладнання. Велике значення має дотримання 

техніки безпеки та виробничої санітарії.  

Навчання буде здійснюватися на базі Регіонального навчально-

практичного центру зварювальних технологій.  

Специфічні вимоги: вік по закінченню терміну навчання – не менше 18 років. 

Стать: чоловіча. 

 Термін навчання 1,5 роки. 

 

 
 


