
Електрогазозварник - звучить гордо. 
 Це одна з професій, яка користується 
широким попитом на сучасному ринку 

праці.  

Навіть якщо зібрати разом всі іскри 
цієї професії, вони не зможуть 
затьмарити її важливості та 
серйозності.    Адже від 
професіоналізму зварника 
залежить міцність, довговічність 
л і безпека експлуатації 
найскладніших конструкцій, 
механізмів, будівель і споруд. 



Майстерня зварників 

 Професія зварника дуже вдала, 
Роботу цей майстер завжди знайде! 
Зробить все і вдома і на дачі, 

Та на виробництві він не пропаде. 

Австрійська фірма 
“Fronius” 

Рекламує зварювальне 
обладнання 



Застосування зварювання 

 Зварювання - надійний і 
економний спосіб 
нероз'ємного з'єднання 
машин, конструкцій та 
споруд, який широко 
використовується в різних 
областях народного 
господарства.  

 Без зварювання не 
обходиться жодна галузь 
народного господарства. 
Праця зварників вкладено і 
в космічні кораблі, і в 
морські судна, і в 
будівництво, і в 
мікроелектронні прилади. 



Борис Євгенович Патон — видатний український 
вчений у галузі зварювання, металургії і технології  

матеріалів, матеріалознавства… 

Б.Є. Патон понад 55 років очолює визнаний у 
всьому світі науково-технологічний центр — 
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона  
в Києві 

Міст імені Е. О. Пато́на 
— один з  мостів  через 

Дніпро в Києві. 
Побудовано в 1953 
році. Перша в світі 

цільна  зварна 
конструкція.  

Довжина — 1543 м. 



Сучасне зварювальне обладнання 

 Саме в Україні вперше в 
світі були розроблені та 
стали використовуватися 
електричні контактно-
стикові зварювальні 
машини та машини для 
точкового та 
багатоточкового 
електричного 
зварювання, автоматичні 
зварювальні апарати, 
створені Є. О. Патоном. 



Які зміни зазнала професія під впливом 
науково-технічного процесу 

  

Технології електродугового 
зварювання безперервно 
вдосконалюються та 
розвиваються. В наш час 
широкого розповсюдження 
набули різноманітні види 
зварювання:  

 лазерне,  
 електронно-променеве,  
 під флюсом, 
  зварювання тиском, 
  електрошлакове  
 та інші. 

 
 



Наші досягнення 

 Якщо хочеш – здобудь перемогу!  
Подолай перешкоди в собі,  
Обери ту єдину дорогу,  
Що відкриє таланти в тобі. 

 2003-2004 н.р. Бойко Віталій 3 місце в Обласному 
конкурсі професійної майстерності. 

 2004 рік Зубатов Сергій 1 місце Обласна олімпіада 
з професійно-теоретичної підготовки. 

 2005 рік Колот Євген 1 місце в Обласній олімпіаді 
з професійно теоретичної підготовки 



Учасники І туру конкурсу професійної 

майстерності 



Призери обласних конкурсів та олімпіад 

 2011 рік Малафєєв Олександр 

 2 місце в Обласній олімпіаді з 

професійно теоретичної 

підготовки. 

  2012 рік Шолохов Владислав 

 1 місце в Обласній олімпіаді 

 з професійно-теоретичної 

підготовки 



Учасникі обласних конкурсів та олімпіад 

•2011 рік Євєнко Олександр 

 4 місце в Обласному конкурсі 

професійної майстерності 

•2007 рік Сахнов Ігор 4 місце 

   в Обласному конкурсі 

професійної майстерності. 

 



Учасники І туру конкурсу професійної 

майстерності зварників 2015-2016 

•Воробйов Євген група 

№17 

•Галеру Євген група №17 

•Жук Віталій група №33 

•Швець Едуард група №33 

•Мельниченко Владислав 

 група №43 

•Луцак Ілля група №45 

 

 



Переможець І туру конкурсу професійної 

майстерності зварників 2015-2016  

•Воробйов Євген 

•Група№17 

•2 місце в Обласному  

конкурсі професійної 

майстерності. 



Вимоги до морально-ділових якостей 
 

 Зварнику повинні бути притаманні: 

 самостійність, 

  рішучість, акуратність у роботі,  

 зібраність,  

 наполегливість у подоланні труднощів, 

відповідальність. 

  Ці якості забезпечують йому досягання високої 

продуктивності праці 

. 



Заробіток 
  

Заробіток електрогазозварника залежить від обсягів виконуваних 
робіт, кваліфікаційного розряду, форми власності та спеціалізації 
підприємства (організації, установи), де він працює. 
 
Початковим кваліфікаційним розрядом робітника є другий, 
найвищим восьмий. Кожному розрядові відповідає тарифна 
ставка. Чим виший розряд, тим вона вища.  

 Як правило, тарифна ставка зварника вища від ставок інших 
професій на 15 відсотків. 
 
Висококваліфікований робітник отримує значно більше за свого 
менш досвідченого колеги. 
 
Заробіток електрогазозварників у різних регіонах України 
коливається і може значно відрізнятися від середніх показників. 



 
 

 Ймовірність працевлаштування після навчання 

 Ймовірність працевлаштування за 
професією електрогазозварника  

     досить висока.  

 Потреба у робітниках цієї професії постійна 

     і має тенденцію до зростання.  

 У переважній більшості регіонів України 
електрогазозварники без особливих 
ускладнень знаходять роботу в будівельних 
організаціях, на фабриках і заводах, у 
авторемонтних майстернях  та станціях 
технічного обслуговування тощо.  

 Професія електрогазозварника має 
сталий попит на ринку праці України, 

  та за кордоном.  
 
 



 



 
 




