
Секція педагогічних працівників електрогазозварювальних професій 
 

Електрогазозварювальні професії 

 

Навчальний посібник "Види з'єднань" Гуменюк І.В., Гуменюк О.В., Паржницький В.В. 

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-

tekhnchno-osvti/navchalniy-posbnik-vidi-zdnan-gumenyuk-v-gumenyuk-ov-parzhnitskiy-vv/ 

Електронний навчальний ресурс з професії Електрогазозварник" Виробниче навчання. 

Базовий блок (для дистанційного навчання) Ляска С.Г. 

https://sites.google.com/view/nmk-

zvarnuk/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0  

Підручник "Зварювання, різання й контроль якості під час виробництва металоконструкцій" 

Биковський О.Г.https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-

profesyno-tekhnchno-osvti/pdruchnik-zvaryuvannya-rzannya-y-kontrol-yakost-pd-chas-virobnitstva-

metalokonstruktsy-bikovskiy-og/ 

Підручник “Матеріалознавство та технологія металів”Власенко А.М. 

 Електронний посібник з предмету "Матеріалознавство" з професії "Електрогазозварник" 

https://mega.nz/folder/cDYHQABA#85SgZCl_nAViF15H11et4Q 

Навчально-наочний посібник «Обладнання зварювального поста для частково 

механізованого зварювання (наплавлення) в захисному газі» Марценюк О.В. 

https://docs.google.com/document/d/1ha0Kl7K9pVETW2FC6zu7DUViAypT6D78/edit 

Навчально-методичний комплект з модуля МСТУ-3.2 «Виконання простих робіт під час 

монтажу і ремонту системи водовідведення» Нікольчук Д.В. 

https://drive.google.com/drive/folders/1KewHNk6eo6BpXQfmd61cBCPGFdjG4mRC 

"Будова та обслуговування зварювальних автоматів і напівавтоматів", творча група у складі: 

Балан Г.В., Гарькавий В.Л., Партус О.М., Осадчук Н.В.(ДПТНЗ "Новокаховське вище професійне 

училище"). 

Робочий зошит №1 з предмета «Обладнання та технології зварювальних робіт» (О.Закладний, 

ДНЗ «Гадяцьке вище професійне аграрне училище» м.Гадяч, Полтавська область) 

Робочий зошит №2 з предмета «Обладнання та технології зварювальних робіт» (О.Закладний, 

ДНЗ «Гадяцьке вище професійне аграрне училище» м.Гадяч, Полтавська область) 

Навчальний посібник «Основи слюсарної справи» 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/

2020/04/28/5slyusarna.pdf 
Відеоролик уроку виробничого навчання «Дугове різання металу покритими електродами» 

(майстер виробничого навчанняТкаченко Ірина Матвіївна, Торецький професійний ліцей, Донецька 

область)https://youtu.be/4U8fwZ_EstU 

Майстер-клас  WORLDSKILLS UKRAINE за компетенцією «Зварювальні роботи» 

Майстер-класи Dnipro-Мhttps://www.youtube.com/watch?v=QY1v4aPWU_o&vl=; 

https://www.youtube.com/watch?v=u8eHXZqAWd8 

Майстер-клас «Зварювання встик і тавр  в умовах виробництва на навчально-виробничій 

дільниці»https://www.youtube.com/watch?v=_pNwfo93asw 

Зварювання вертикального шва напівавтоматом MIG-

MAGhttps://www.youtube.com/watch?v=igqM9uwVQqA 

Завод PETERBILT «Автоматичне зварювання алюмінію»  

https://www.youtube.com/watch?v=Rv47xKRt6tg 

Електронна дошка Матеріали для дистанційного навчання з професій («Верстатник 

широкого профілю», «Електрогазозварник», «Слюсар ремонтник», «Слюсар 

механоскладальних робіт» та ін. ) (НМЦ ПТО у Чернігівській області) 
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