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 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
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№з/п 

Назва трудової 

функції за 

змістом 

професійного 

стандарту 

Тестове запитання 
Правильна 

відповідь 

  Варіант 1  

1 Підготовка 

робочого місця. 

Прибирання 

технологічного 

сміття. 

Для зварювання яких сталей (за 

призначенням) застосовують електроди 

марки УОНИ-13/45? 

1) Вуглецевих конструкційних сталей 

2) Низьковуглецевих, 

середньовуглецевих і низьколегованих 

конструкційних сталей 

3) Високолегованих сталей 

4) Легованих теплостійких сталей 

2 

2  Що називають тріщиною? 

1) Дефект зварного з’єднання у вигляді 

розриву металу в зварному шві чи (або) 

прилеглих до нього зонах 

2) Дефект у вигляді внутрішньої 

порожнини 

3) Дефект у вигляді заглиблення по лінії 

сплавлення зварного шва з основним 

металом 

4) Дефект у вигляді ланцюга внутрішніх 

порожнин 

1 

3  Оберіть горючі речовини які 

застосовують для газового зварювання 

легованих сталей? 

1) Ацетилен, водень, природний газ, 

пропан-бутанові суміші 

2) Ацетилен, водень 

2 



3) Водень, природний газ, пропан-

бутанові суміші 

4) Ацетилен, природний газ 

4  Оберіть основні заходи щодо зменшення 

зварювальних деформацій та напруг при 

зварюванні будь-якої конструкції? 

1) Механічне правлення, вибір режиму 

зварювання, метод зворотних деформацій 

2) Проковування, виконання термічної 

обробки 

3) Дотримання послідовності зварювання 

швів конструкції і режиму зварювання 

4) Жорстке закріплення, виключення 

перегріву 

3 

5  Яким документом супроводжується 

складальне креслення? 

1) Держстандарт 

2) Технологічна карта 

3) Наряд-допуск 

4) Специфікація 

4 

6  Як позначається зварний переривчастий 

шов з шаховим розміщенням? 

1)  

2)  

3)  

4)  

2 

7 Проведення 

щозмінних оглядів 

та технічне 

обслуговування 

обладнання та 

апаратури, які 

експлуатуються  

До елементів будови зварювального 

напівавтомата відносять? 

1) Джерело живлення, механізм подачі 

дроту, напрямний рукав, пальник 

2) Газовий пальник, шланги, два балона, 

редуктор 

3) Джерело живлення, зварювальна 

головка, бункер для подачі флюсу 

4) Контактна машина, роликові 

електроди, пневмомеханізм 

1 

8  З яких основних конструктивних 

елементів складається зварювальний 

випрямляч? 

1) Магнітопровід, обмотки, регулюючий 

гвинт 

2) Двигун, генератор, регулюючий 

пристрій 

4 



3) Електродвигун, колектор, вугільні 

щітки 

4) Трансформатор,  напівпровідникові 

вентилі, регулюючий пристрій 

9  Робоча напруга джерел живлення 

зварювальної дуги становить? 

1) 40-90 В 

2) 220-380 В 

3) 16-40 В 

4) 1-20 В 

3 

10  Інверторні джерела живлення працюють 

на? 

1) Підвищеній частоті 

2) Зниженій частоті 

3) 50 Гц 

4) Підвищеній напрузі 

1 

11  За допомогою баластного реостату 

регулюють величину зварювального 

струму через? 

1) Зміну опору 

2) Зміну напруги 

3) Зміну частоти 

4) Зміну потужності 

1 

12  Зовнішня характеристика 

трансформатора - це залежність? 

1) Опору від потужності 

2) Частоти від струму 

3) Потужності від напруги 

4) Напруги від струму 

4 

13 Запобігання, 

виявлення та 

усунення недоліків 

у роботі 

устаткування та 

апаратури 

Яким чином перевірити наявність 

розрідження на вхідному ацетиленовому 

ніпелі при пусканні кисню? 

1) Піднести палець руки до 

ацетиленового ніпеля, якщо палець 

прилипає – розрідження добре 

2)  Піднести палець руки до кисневого 

ніпеля, якщо палець прилипає – 

розрідження добре 

3)  Піднести палець руки одночасно до 

ацетиленового і кисневого ніпеля, якщо 

палець прилипає – розрідження добре 

4) Відкрити кисневий вентиль і 

підвищити тиск  

1 



14 Зварювання, 

наплавлення, 

різання металу при 

виконанні 

ремонтних робіт 

металоконструкцій 

і обладнання 

Для зварювання яких сталей (за 

призначенням) застосовують електроди 

марки УОНИ-13/55? 

1) Вуглецевих сталей звичайного 

призначення 

2) Низьковуглецевих та низьколегованих 

сталей особливо відповідального 

призначення 

3) Легованих високоміцних сталей 

4) Конструкційних сталей підвищеної 

міцності 

2 

15  Принцип роботи редуктора зворотної дії? 

1) Робочий тиск у міру витрати газу з 

балона знижується 

2) Зменшується тиск газу в балоні 

робочий тиск підвищується 

3) Робочий тиск зменшується, а в балоні 

тиск постійний 

4) Тиск кисню й ацетилену однаковий 

2 

16  При виконанні газового зварювання від 

чого залежить зміна кута нахилу 

пальника до поверхні, що зварюється? 

1) Від способу виконання газового 

зварювання (лівий/правий) 

2) Від діаметру присаджувального дроту 

3) В залежності від товщини металу, що 

зварюється 

4) Від швидкості зварювання 

3 

17  При зварюванні тонколистового (б ≤ 

1мм) та особливо легкоплавких металів 

мундштук пальника має бути нахилений 

до поверхні зварюваного металу під 

кутом? 

1) до 15º 

2) до 30ºС 

3) до 45º 

4) до 60ºС 

1 

18  Як відрізняється (за величиною) 

зварювальний струм при виконанні 

прихваток від струму при виконанні 

зварювання? 

1) Величина струму при виконанні 

прихваток повинна бути більше на 15-

20% від величини зварювального струму 

4 



2) Величина струму при виконанні 

прихваток повинна бути більше на 20-30 

% від величини зварювального струму 

3) Величина струму при виконанні 

прихваток повинна бути менше на 20-30 

% від величини зварювального струму 

4) Величина струму при виконанні 

прихваток дорівнює величині струму при 

зварюванні 

19  При зварюванні яких швів зварювальний 

струм зменшують на 15-20%? 

1) Нижніх 

2) Вертикальних 

3) Горизонтальних 

4) Стельових 

4 

20  Запобіжні затвори при виконанні 

газового зварювання призначені? 

1) Для запобігання від попадання в 

генератор вибухової хвилі під час 

зворотного удару полум’я  

2) Для запобігання від витікання газу 

3) Для запобігання від змішування газу 

4) Для запобігання металу від 

розбризкування 

1 

21  Виконайте розшифровку умовного 

позначення зварного шва ГОСТ 5264-80-

Т3-Δ6? 

1) Шов виконаний механізованим 

зварюванням в СО2, таврове з’єднання, 

однобічний, без оброблення кромок з 

катетом 6 мм 

2) Шов виконаний ручним дуговим 

зварюванням покритим електродом, 

таврове з’єднання, з обробленням двох 

кромок, однобічний, катет 6 мм 

3) Шов виконаний ручним дуговим 

зварюванням неплавким електродом, 

таврове з’єднання, без оброблення 

кромок, двобічний, катет 6 мм 

4) Шов виконаний ручним дуговим 

зварюванням неплавким електродом, 

кутове з’єднання, з обробленням кромок, 

двобічний, катет 6 мм 

2 



22  Оберіть основні заходи щодо зменшення 

зварювальних деформацій та напруг при 

зварюванні будь-якої конструкції? 

1) Механічне правлення, вибір режиму 

зварювання, метод зворотних деформацій 

2) Проковування, виконання термічної 

обробки 

3) Дотримання послідовності зварювання 

швів конструкції і режиму зварювання 

4) Жорстке закріплення, виключення 

перегріву 

3 

23  Визначте причини утворення непровару 

при виконанні ручного дугового 

зварювання покритими електродами? 

1) Вологе покриття електроду, вологий 

основний метал 

2) Відсутність попереднього підігріву 

3) Велике притуплення, малий зазор при 

складанні, велика швидкість зварювання 

4) Зростання теплової напруги 

3 

24  Теплова потужність дуги залежить від? 

1) Опору струму  

2) Сили струму і напруги 

3) Частоти струму  

4) Діаметра електрода 

2 

25  До режимів ручного зварювання 

покритими електродами відносять? 

1) Потужність та вид полум’я, діаметр та 

марка  дроту, нахил мундштука 

2) Сила струму, напруга на дузі, діаметр 

дроту, марка флюсу, швидкість 

зварювання 

3) Сила струму, напруга на дузі, діаметр 

порошкового дроту, виліт електрода 

4) Сила струму, напруга на дузі, діаметр 

електроду, рід та полярність струму 

4 

26  Найбільша глибина проплавлення 

досягається? 

1) При збільшенні сили струму 

2) При зменшенні коливальних рухів 

3) При лівому способі зварювання 

4) При зменшенні напруги 

1 

27  Сила зварювального струму при ручному 

дуговому зварюванні визначається за 

формулою? 

1 



1) Ізв=(20÷40)dел 

2) Ізв=(80÷100)dел 

3) Ізв=(60÷80)dел 

4) Ізв=100·dел 

28  Нормальна довжина зварювальної дуги? 

1) (0,5…1,1) dел 

2) (1-2) dел  

3) (2…3) dел 

4) dел / 2 

1 

29  Для попередження виникненню 

деформацій при зварюванні середніх 

швів застосовують? 

1) Зварювання в шаховому порядку 

2) Зварювання на прохід  

3) Зворотноступінчастий спосіб 

4) Зварювання ділянками 

3 

30  Х-подібну розробку кромок застосовують 

при товщині? 

1) До 5мм 

2) 5-10 мм 

3) 12-60 мм 

4) Більше 100 мм 

3 

31  Яка зовнішня характеристика 

застосовується для напівавтоматичного 

зварювання в середовищі СО2? 

1) Жорстка 

2) Зростаюча 

3) Крутоспадна 

4) Похило спадна 

4 

32  Осцилятор при зварюванні призначений? 

1) Для регулювання напруги дуги 

2) Для живлення дуги 

3) Для полегшення запалювання дуги та 

її стабілізації 

4) Для зменшення струму дуги 

3 

33  Для зменшення розбризкування металу 

рекомендується? 

1) Змінний струм 

2) Постійний струм зворотної полярності 

3) Постійний струм прямої полярності  

4) Збільшити силу струму 

2 

34  Ручне дугове зварювання вольфрамовим 

електродом в захисті інертних газів 

умовно позначається? 

1) MAG 

3 



2) MIG 

3) TIG 

4) MMA 

35  Робочий тиск кисню при газовому 

зварюванні становить? 

1) 0,2-0,3 атм 

2) 1-3 атм 

3) 3-5 атм 

4) 10-15 атм 

3 

36  При газовому зварюванні пластин з 

низьковуглецевої сталі товщиною 6 мм 

нахил мундштука повинен становити? 

1) 30º 

2) 50º 

3) 70º 

4) 90º 

2 

37  Норми витрат ацетилену для зварювання 

1 мм чавуну становлять? 

1) 150-200 дм3/год·мм 

2) 250-300 дм3/год·мм 

3) 80-100 дм3/год·мм 

4) 100-120 дм3/год·мм 

4 

38  Продуктивність зварювання визначає? 

1) Кількість виробів за годину 

2) Кількість витрачених електродів за 

годину 

3) Вага наплавленого металу за годину 

4) Загальна довжина швів 

3 

39 Різання деталей, 

вузлів і 

конструкцій, з 

різних металів і 

сплавів 

Зворотний удар при роботі пальником чи 

газокисневим різаком виникає внаслідок? 

1) Повільної швидкості витікання пальної 

суміші порівняно із швидкістю її 

згорання 

2) Утворення великого розміру 

ацетиленового каналу мундштука 

3) Висока швидкість витікання пальної 

суміші з мундштука пристрою для 

газополум’яних робіт 

4) Недостатнє прогрівання мундштука 

під час виконання зварювальних робіт 

1 

40  Залишковий тиск в кисневому балоні 

після експлуатації повинен складати? 

1) 0,05 МПа 

2) 0,5 МПа 

3) 1 МПа 

1 



4) 0,1 МПа 

41  При запалюванні різака відкривається?   

1) Ацетиленовий вентиль, запалюємо 

полум’я, відкриваємо кисневий вентиль 

2) Відкриваємо кисневий вентиль, 

відкриваємо ацетиленовий вентиль, 

запалюємо полум’я 

3) Порядок подачі гасу не має значення 

4)  Кисневий вентиль, запалюємо 

полум’я, відкриваємо ацетиленовий 

вентиль 

2 

42 Обробка зварного 

шва в процесі і 

після зварювання, 

різання; перевірка 

якості й усунення 

дефектів 

Для виявлення наскрізних дефектів 

ємностей для зберігання рідин 

застосовують? 

1) Зовнішній огляд 

2) Ультразвуковий контроль 

3) Радіаційний контроль 

4) Гідравлічні випробування 

4 

43  Для зварювання яких сталей (за 

призначенням) застосовують електроди 

типів Е-09М та Е-09Х1МФ? 

1) Високолегованих сталей 

2) Конструкційних сталей підвищеної 

міцності 

3) Легованих високоміцних сталей 

4) Легованих теплостійких сталей 

4 

44  Для зварювання яких сталей (за 

призначенням) застосовують електроди 

типів Е-12Х13 та Е-10Х17Т? 

1) Вуглецевих та низьколегованих 

конструкційних сталей 

2) Легованих теплостійких сталей 

3) Високолегованих сталей з особливими 

властивостями 

4) Конструкційних сталей підвищеної 

міцності 

3 

45  Оберіть марки зварювальних дротів для 

зварювання у захисних газах 

низьколегованих високоміцних сталей 

типу 30ХГСА? 

1) Св-08ХГСМА, Св-08ХГ2СМА 

2) Св-08ГС, Св-08ГС2 

3) Св-12Х11НМФ, Св-10Х11НВМФ 

4) Св-Х20Н80, Св-Х15Н60 

1 



46  Вам необхідно виконати зварювання 

конструкції з низьколегованої сталі 

електродами типу Е50А. Яку марку 

електродів ви оберете для виконання 

зварювання? 

1) ОЗС-18 

2) АНО-21  

3) УОНИ-13/55 

4) МР-3 

3 

47  Оберіть марки зварювальних дротів для 

зварювання у захисних газах вуглецевих і 

низьколегованих конструкційних сталей? 

1) Св-08ХГСМФА, Св-08Х3Г2СМ 

2) Св-08ГС, Св-12ГС 

3) Св-08ХГ2СМА, Св-08ХГСМА 

4) Св-20Х13, Св-06Х14 

2 

48  Оберіть марку зварювального дроту для 

виконання механізованого зварювання у 

середовищі вуглекислого газу сталі 

марки Ст3? 

1) Св-10ГА 

2) Св-08А 

3) Св-08Г2С 

4) Св-08 

3 

49  Які електроди працюють лише на 

постійному струмі зворотної полярності? 

1) ЦЛ-11 

2) УОНИ-13/45 

3) МР-3 

4) АНО-21 

2 

50  Для виявлення наскрізних дефектів 

ємностей для зберігання рідин 

застосовують? 

1) Зовнішній огляд 

2) Ультразвуковий контроль 

3) Радіаційний контроль 

4) Гідравлічні випробування 

4 

51  Причини виникнення тріщин? 

1) Різке охолодження, підвищений вміст 

сірки та фосфору 

2) Високий зварювальний струм, 

неправильний нахил електрода 

3) Бруд на кромках, висока швидкість 

зварювання 

1 



4) Надмірне нагрівання біля шовної зони, 

обрив дуги 

52 Дотримання 

правил з охорони 

праці 

Як називається ураження очей УФ-

випромінюванням дуги? 

1) Електричним ударом 

2) Електрофтальмія 

3) Електричною травмою 

4) Електрометалізація шкіри 

2 

53  До засобів індивідуального захисту 

електрогазозварника відносять? 

1) Вентиляція, освітлення 

2) Спецодяг, щиток, рукавиці 

3) Огородження, сигналізація 

4) Заземлення, інформаційні знаки 

2 

54  Для гасіння джерела живлення 

застосовують? 

1) Вуглекислота 

2) Вода 

3) Пісок 

4) Стиснене повітря 

1 

55  Назвіть небезпечний зварювальний 

струм? 

1) до 0,1 А 

2) 0,05 А 

3) до 0,01 А 

4) до 0,5 А 

1 

56  Вкажіть мінімальну відстань від балонів 

до місця проведення газозварювальних 

робіт? 

1) 3 м 

2) 4 м 

3) 5 м 

4) 6 м 

3 

57 Надання першої 

домедичної 

допомоги 

потерпілим від 

нещасних випадків 

Дотримання норм і 

правил екологічної 

безпеки 

За якої кількості потерпілих нещасний 

випадок вважається груповим? 

1) 2 і більше 

2) 3 і більше 

3) 4 

4) 5 

1 

58  Заходи з надання першої допомоги 

залежать від:   

1) Стану потерпілого 

2) Мікрокліматичних умов 

1 



3) Кваліфікації того, хто надає допомогу 

4) Виду виконуваних робіт потерпілим 

59  При запорошенні очей металевою, 

деревною стружкою, кам’яним пилом 

потрібно? 

1) Промити очі проточною водою 

2) Використати очні краплі 

3) Накласти на очі м’яку пов’язку і 

негайно відправити до лікарні 

4) Дістати з ока стружку 

3 

60  При забитті необхідно? 

1) Змастити забите місце йодом і 

накласти пов’язку 

2) Прикласти „холод” і накласти тугу 

пов’язку 

3) Розтерти і прикласти розігрітий 

компрес 

4) Розтерти і прикласти холодний 

компрес 

2 

  Варіант 2  

1 Підготовка 

робочого місця. 

Прибирання 

технологічного 

сміття. 

Як здійснюється плавне регулювання 

сили струму в зварювальному 

трансформаторі? 

1) Не регулюється 

2) Шляхом зміни з'єднань між котушками 

обмоток 

3) Шляхом зміни відстані між обмотками  

4) Шляхом послідовного з’єднання 

котушок 

3 

2  Розшифрувати тип електрода Е46А, де Е 

- електрод, 46-А – це? 

1) Межа плинності, легований азотом 

2) Межа плинності, зменшене вміст сірки 

і фосфору 

3) Діаметр електрода 

4) Тимчасовий опір розриву, висока 

якість 

4 

3  Для підводу ацетилену (інших пальних 

газів) використовують рукави (шланги) 

типів? 

1) І  

2) ІІ 

3) ІІІ  

4) ІV 

4 



4  Яка назва явища неоднорідності 

властивостей металу в різних напрямках? 

1) Ізотропність 

2) Анізотропія 

3) Текстура 

4) Поліморфізм 

2 

5  Який газ по відношенню до міді є 

інертним? 

1) Вуглекислий 

2) Водень 

3) Азот 

4) Кисень 

3 

6  На що вказує допоміжний знак  (Z) в 

позначенні шва? 

1) Підсилення шва зняти 

2) Монтажний шов 

3) Катет шва 

4) Переривистий шов із шаховим 

розташуванням ділянок 

4 

7  Якими лініями позначають на кресленні 

невидимі контури деталі? 

1) Суцільними основними  

2) Суцільними тонкими  

3) Штриховими 

4) Штрих-пунктирними тонкими 

3 

8 Проведення 

щозмінних оглядів 

та технічне 

обслуговування 

обладнання та 

апаратури, які 

експлуатуються 

Нерухомою частиною електродвигуна є? 

1) Осердя 

2) Статор 

3) Ротор 

4) Якір 

2 

9  Складовою частиною якого джерела 

живлення є осердя з первинною і 

вторинною обмотками? 

1) Перетворювача 

2) Агрегату 

3) Генератора 

4) Трансформатора 

4 

10  Трифазний трансформатор уявляє собою 

конструктивне об'єднання? 

1) Трьох однофазних трансформаторів в 

одну систему 

2) Двох однофазних трансформаторів в 

одну систему 

1 



3) З'єднання первинної та вторинної 

обмоток за схемою"зірка" 

4) З'єднання первинної та вторинної 

обмоток паралельно 

11  Обмотки трифазного трансформатора 

при великих напругах  включаються? 

1) Послідовно 

2) Зіркою 

3) Паралельно 

4) Трикутником 

4 

12  Дія трансформатора ґрунтується на 

явищі? 

1) Самоіндукції 

2) Взаємоіндукції 

3) Електромагнітної індукції 

4) Енергії магнітного поля 

3 

13 Запобігання, 

виявлення та 

усунення недоліків 

у роботі 

устаткування та 

апаратури 

Що необхідно зробити при сильному 

нагріванні мундштука при газовому 

зварюванні? 

1) Зменшити тиск газів 

2) Охолодити його у воді  

3) Перекрити ацетиленовий вентиль 

4) Змінити мундштук  

2 

14 Зварювання, 

наплавлення, 

різання металу при 

виконанні 

ремонтних робіт 

металоконструкцій 

і обладнання 

Залежно від чого при дуговому 

зварюванні вибирається сила 

зварювального струму? 

1) Напруги 

2) Товщини зварювальної деталі 

3) Марки електрода 

4) Діаметра електрода 

4 

15  Від чого залежить розмір шва і форма 

провару при ручному дуговому 

зварюванні? 

1) Товщини зварюваного матеріалу 

2) Типу шва 

3) Режиму зварювання  

4) Виду зварюваного матеріалу 

3 

16  З якою ВАХ рекомендовано 

використовувати джерела живлення 

зварної дуги при ручному дуговому 

зварюванні? 

1) Круто спадаючою  

2) Зростаючою 

3) Похилоспадаючою 

4) Жорсткою 

1 



17  До якої безпечної напруги зменшує 

зварювальний трансформатор? 

1) Менше 60 V 

2) Більше 100 V 

3) Менше 80 V  

4) Більше 120 V 

3 

18  Які основні технологічні властивості 

належать металам? 

1) Міцність, твердість, пластичність, 

в’язкість 

2) Електропровідність, температура 

плавлення, густина 

3) Корозійна стійкість, кислотостійкість, 

жаростійкість 

4) Зварюваність, оброблюваність тиском, 

різанням 

4 

19  До виду якої термообробки сталі 

належить нагрівання її до t 600 - 680˚С, 

витримка і охолодження разом з піччю? 

1) Відпал  

2) Відпуск  

3) Нормалізація 

4) Загартовування 

1 

20  У скільки прийомів ведеться зварювання 

поворотних стиків труб діаметром більше 

200 мм? 

1) Один  

2) Чотири  

3) Три 

4) Два 

2 

21  Зварювальна дуга має три області: 

катодна пляма, анодна пляма та? 

1) Дуговий простір 

2) Стовп дуги  

3) Іонізований простір 

4) Простір суміші газів 

2 

22  Кратером називають заглиблення, 

утворене в зварній ванні? 

1) Зварником 

2) Електродом 

3) Повітрям 

4) Тиском дуги 

4 

23  При зварюванні на вертикальній 

площини зварювальний струм слід? 

1) Залишати без змін 

2 



2) Зменшити на 10-15% 

3) Зменшити на 15-20% 

4) Збільшити на 10-15% 

24  Як впливає рівень легування сталі на її 

зварюваність? 

1) Покращується 

2) Змінюються властивості 

3) Залишається без змін 

4) Погіршується 

4 

25  Чавун володіє такими властивостями як? 

1) Рідкотекучість, твердість 

2) Пластичність, міцність 

3) Корозійна стійкість, в’язкість 

4) Добра зварюваність, оброблюваність 

тиском 

1 

26  Який із способів дослідження матеріалів 

застосовують для виявлення внутрішніх 

дефектів 

1) Електронний мікроскоп 

2) По зламу  

3) Рентгенівський  

4) Магнітний метод 

3 

27  При ручному дуговому зварюванні 

найбільша температура спостерігається? 

1) В катодній зоні 

2) Під виробом 

3) В анодній зоні 

4) В стовпі дуги 

4 

28  Як впливає збільшення напруги на 

розміри і форму шва? 

1) Збільшує глибину проплавлення 

2) Збільшує ширину шва 

3) Зменшує ширину шва 

4) Зменшує глибину провару 

2 

29  Кожний тип пальника забезпечує 

отримання певної теплової потужності 

для зварювання завдяки? 

1) Регулюванню подачі пального газу 

2) Утворення надлишку кисня 

3) Збільшенню об’єму змішувальної 

камери 

4) Використанню змінних наконечників 

2 

30  При зварюванні металу товщиною б = 

7...10 мм кут нахилу мундштука пальника 

2 



до поверхні зварюваного металу має 

становити? 

1) 80º  

2) 60º 

3) 50º  

4) 35º 

31  Довжину факела газового полум’я 

вибирають залежно від? 

1) Фізичних властивостей металу 

2) Марки зварюваного металу 

3) Товщини зварюваного металу 

4) Об’ємної подачі кисню 

2 

32  Яку температуру має ацетиленокисневе 

полум'я, ° C? 

1) 3100-3200 

2) 2800-3000 

3) 3300-3400 

4) 3450-3550 

1 

33  Як змінюється величина зварювального 

струму при збільшенні довжини дуги? 

1) Збільшується 

2) Зменшується 

3) Не змінюється 

4) Буде непостійним 

2 

34  Дуга прямої дії горить? 

1) На прямій полярності 

2) Між електродом та металом 

3) На змінному струмі 

4) Між електродами 

2 

35  Магнітне дуття дуги можливе тільки на? 

1) Змінному струмі 

2) Постійному струмі 

3) Постійному і змінному струмі 

4) Вказати неможливо 

2 

36  За допомогою якого пристрою 

регулюється зварювальний струм у 

багатопостового випрямляча? 

1) Осцилятора 

2) Дроселя 

3) Двигуна 

4) Баластного реостата 

4 

37  Яке визначення зварювальної дуги 

найправильніше? 

1) Електричний дуговий розряд в місці 

розриву ланцюга 

2 



2) Електричний дуговий розряд в 

міжелектродному просторі в частково 

іонізованій суміші парів металу, газу, 

компонентів електродів, покриттів, 

флюсів 

3) Електричний дуговий розряд в суміші 

атомів і молекул повітря 

4) Електричний дуговий розряд в 

просторі 

38  До якої групи металів відноситься мідь та 

її сплави? 

1) До благородних  

2) До кольорових 

3) До легких 

4) До рідкоземельних 

2 

39 Різання деталей, 

вузлів і 

конструкцій, з 

різних металів і 

сплавів 

Рукави (шланги) для подачі кисню 

офарбовують у колір? 

1) Жовтий; 

2) Червоний 

3) Білий 

4) Синій 

4 

40  Який газ є найкращим для загального 

нагріву деталей? 

1) Водень 

2) Пропан 

3) Водень  

4) Ацетилен 

4 

41  Від чого залежить потужність полум’я 

при газовому різанні? 

1) Від чистоти кисню 

2) Від товщини металу, складу і стану 

сталі (прокат або поковка) 

3) Від швидкості різання 

4) Від стану сталі (прокат або поковка) 

2 

42 Обробка зварного 

шва в процесі і 

після зварювання, 

різання; перевірка 

якості й усунення 

дефектів 

Чавун краще зварюється,  якщо 

виконати? 

1) Травлення  

2) Зачищення кромок 

3) Підігрів 

4) Промивання кромок 

3 

43  Гарячі тріщини в металі шва виникають 

через? 

1) Підвищений вміст сірки  

2) Підвищений вміст водню 

3) Підвищений вміст фтору 

1 



4) Підвищений вміст міді 

44  Що називають підрізом? 

1) Дефект у вигляді заглиблення по лінії 

сплавлення зварного шва з основним 

металом 

2) Дефект у вигляді несплавлення у 

зварному з’єднанні, внаслідок неповного 

розплавлення кромок 

3) Дефект у вигляді заглиблення на 

поверхні зворотного боку зварного 

одностороннього шва 

4) Дефект у вигляді внутрішньої 

порожнини 

1 

45  Для якої  товщини металу рекомендовано 

виконувати зварювання з відбортовкою 

кромок? 

1) S=4-8 мм 

2) S=8-6 мм 

3) S=1-2 мм 

4) S=10 мм 

3 

46  Електроди яких марок, мають рутилове 

покриття? 

1) УОНІІ 13/45, СМ-11 

2) АНО-3, АНО-6, МР-3 

3) АНО-7, АНО-8 

4) ОМА-2, УОНІІ 13/55 

2 

47  Які дефекти утворюються при 

зварюванні довгою дугою електродами з 

основним покриттям? 

1) Газові пори 

2) Шлакові включення 

3) Гартівні тріщини 

4) Холодні тріщини 

1 

48  Який дефект переважно може утворитися 

при швидкому видаленні електрода від 

деталей? 

1. Кратерні тріщини 

2. Непровар 

3. Пори 

4. Підріз 

1 

49  До якої групи сталей відносяться 

зварювальні дроти марок Св-08А, Св-

08АА, Св-08ГА, Св-10ГА? 

1) Низьковуглецевої. 

2) Легованої. 

1 



3) Високолегованої. 

4) Середньолегованої 

50  Які зварювальні матеріали не входять до 

складу металу шва? 

1) Покриті електроди 

2) Обміднений дріт 

3) Вольфрамовий електрод 

4) Порошковий флюс 

3 

51  Згідно міжнародного стандарту ISO 

6947:2011 умовне позначення 

горизонтального шва наступне? 

1) РЕ 

2) РА 

3) РD  

4) РС 

4 

52 Дотримання 

правил з охорони 

праці 

До фізичних шкідливих факторів 

виробничого середовища відносять? 

1) мікроорганізми, бактерії 

2) температура, шум, освітленість 

3) токсичний пил, газ, пара 

4) рухомі об’єкти (крани, вози тощо) 

2 

53  Яким видом вентиляції мають бути 

обладнані цехи, в яких виконують 

зварювальні роботи? 

1) Приточною 

2) Витяжною 

3) Приточно-витяжною 

4) Природною 

3 

54  При зварюванні сплавів з цинком 

необхідно використовувати? 

1) Більш затемнені світлофільтри 

2) Респіратори  

3) Марлеві пов’язки 

4) Додаткове освітлення 

2 

55  В який термін з дня прийняття на роботу 

працівник повинен пройти навчання з 

охорони праці? 

1) Не пізніше 1 року 

2) В день прийняття на роботу 

3) Не пізніше 1 місяця 

4) Не пізніше 1 тижня 

2 

56  Шкідливі та небезпечні фактори на 

виробництві? 

1) Хімічні, фізичні, біологічні, 

психофізіологічні 

1 



2) Хімічні, фізичні, технологічні, 

механічні 

3) Біологічні, профілактичні, 

психологічні 

4) Хімічні, психоемоційні, механічні 

57 Надання першої 

домедичної 

допомоги 

потерпілим від 

нещасних випадків 

Дотримання норм і 

правил екологічної 

безпеки 

На який термін накладається джгут при 

холодній погоді?    

1) Не більше як на 2 години 

2) Не більше як на 1 годину 

3) Не більше як на 6 годин 

4) На 2 години і більше 

2 

58  Чи можна видаляти з рани пісок, землю, 

згустки крові? 

1) Не можна 

2) Можна 

3) Можна лише марлею, змащеною 

йодом 

4) Можна лише марлею, змащеною 

спиртом 

1 

59  При закритому переломі необхідно? 

1) Переламане місце туго забинтувати 

2) Накласти джгут 

3) Накласти шину 

4) Не виконувати попередньо 

запропонованих дій, а відправити в 

лікарню 

3 

60  Які дії при опіках шкіри кислотою? 

1) Промити розчином борної кислоти (1 

чайна ложка кислоти на склянку води) 

2) Промити слабким розчином оцтової 

кислоти (оцет наполовину розведений 

водою) 

3) Промити розчином питної соди (1 

чайна ложка соди на склянку води) 

4) Промити водою 

3 

 

 

 

 

 

 



 

ПОГОДЖЕНО 

на засіданні методичної комісії  

Протокол № 2 від 02.09.2022 

ЗАТВЕРЖУЮ 

Керівник ДПТНЗ «ДЦПТО» 

_______ О.І. СТРІЛЕЦЬ 
 

Професійно - практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання  № 1 

 з професії: 7212 «Електрогазозварник»  

Ви працюєте електрогазозварником в цеху підприємства.  

Вам пропонується виконати вирізку заготовок газовим різаком Р2 

«ДОНМЕТ» згідно з обладнанням для різання, та виконати зварювальні роботи 

металевих елементів конструкції (додаток  № 1) згідно з обладнанням для 

зварювання СТШ-256, ПДГ-508, А-1416, балон кисневий; АСП-10; зварювальний 

пальник Г3, зварювальним матеріалом АНО-36, ПП-АН-8, захисний газ СО2, флюс 

ОСЦ-45, матеріал заготовки Ст6сп з дотриманням вимог охорони праці, пожежної 

та електробезпеки. 

Вам необхідно підібрати інструмент та пристосування, встановити 

необхідний режим зварювання для виконання процесу зварювання виробу згідно 

з додатком № 1 та визначеного варіанту: 

 

№ 

 варіанту 

ДСТУ EN ISO 9606-1: 

2018 Кваліфікаційні 

випробування 

зварників. Зварювання 

плавленням. 

Спосіб зварювання. 

Положення при 

зварюванні 

Позначе

ння 

на 

кресленн

і 

Товщина 

матеріалу, 

мм 

Катет шва, 

мм 

1 111 РА Т3 8 6 

2 135 РС Т3 12 10 

3 311 РА Т3 6 6 

Термін виконання  6 годин. 

 

 

 

 

 

 



 



Професійно - практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання  № 2 

з професії: 7212 «Електрогазозварник»  

Ви працюєте електрогазозварником в цеху підприємства.  

Вам пропонується виконати вирізку заготовок газовим різаком Р1 

«ДОНМЕТ» згідно з обладнанням для різання, та виконати зварювальні роботи 

металевих елементів конструкції (додаток № 2) згідно з обладнанням для 

зварювання ВД - 310, ПДГ-508, А-1416, балон кисневий; АСП-10, зварювальний 

пальник Г3, зварювальним матеріалом МР-3, Св-08ГА, захисний газ СО2, флюс АН-

348, матеріал заготовки Сталь БСт5сп з дотриманням вимог охорони праці, 

пожежної та електробезпеки. 

Вам необхідно підібрати інструмент та пристосування, встановити 

необхідний режим зварювання для виконання процесу зварювання виробу згідно 

з додатком № 2. та визначеного варіанту: 

 

№  

варіанту 

ДСТУ EN ISO 9606-1: 2018 

Кваліфікаційні випробування 

зварників.Зварювання 

плавленням. 

Спосіб зварювання. Положення 

при зварюванні 

Познач

ення 

на 

креслен

ні 

Товщина 

матеріалу, 

мм 

Катет 

шва, мм 

1 111 РА Т1 6 5 

2 135 РB Т3 10 10 

3 311 РF Т1 4 4 

Термін виконання  6 годин. 

Схема додається 

 

 



Професійно – практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання  № 3 

з професії: 7212 «Електрогазозварник» 

 

Ви працюєте електрогазозварником в цеху підприємства.  

Вам пропонується виконати вирізку заготовок газовим різаком Р2 

«ДОНМЕТ» згідно з обладнанням для різання, та виконати зварювальні роботи 

металевих елементів конструкції (додаток № 3) згідно з обладнанням для 

зварювання ТД -500, ПДГ-508, А-1416, балон кисневий; балон ацетиленовий, 

зварювальний пальник Г2, зварювальним матеріалом АНО-36, Св-30ХГСА, 

захисний газ СО2, флюс АН 26, матеріал заготовки Сталь 30Х з дотриманням вимог 

охорони праці, пожежної та електробезпеки. 

Вам необхідно підібрати інструмент та пристосування, встановити 

необхідний режим зварювання для виконання процесу зварювання виробу згідно 

з додатком № 3. та визначеного варіанту: 

 

 

№  

варіа

нту 

ДСТУ EN ISO 9606-1: 2018 

Кваліфікаційні випробування 

зварників.Зварювання 

плавленням. 

Спосіб зварювання. Положення 

при зварюванні 

Позначе

ння 

на 

кресленн

і 

Товщина 

матеріалу, 

мм 

Катет 

шва, мм 

1 111 РB Т3 12 10 

2 135 РС Т3 16 14 

3 311 РА Т3 6 6 

 

Термін виконання  6 годин. 

 

Схема додається 



Професійно - практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання  № 4 

з професії: 7212 «Електрогазозварник»   

Ви працюєте електрогазозварником в цеху підприємства.  

Вам пропонується виконати вирізку заготовок газовим різаком Р1 

«ДОНМЕТ» згідно з обладнанням для різання, і виконати зварювальні роботи 

металевих елементів конструкції (додаток № 4) згідно з обладнанням для 

зварювання ВД-310, ПДГ-508, А-1416, балон кисневий; АСП-10, зварювальний 

пальник Г3, зварювальним матеріалом АНО-4, Св-08А, захисний газ СО2, флюс 

ОСЦ-45, матеріал заготовки Сталь Ст4сп з дотриманням вимог охорони праці, 

пожежної та електробезпеки. 

Вам необхідно підібрати інструмент та пристосування, встановити 

необхідний режим зварювання для виконання процесу зварювання виробу згідно 

з додатком № 4 та визначеного варіанту: 

№  

варіа

нту 

ДСТУ EN ISO 9606-1: 

2018 Кваліфікаційні 

випробування 

зварників.Зварювання 

плавленням. 

Спосіб зварювання. 

Положення при 

зварюванні 

Позначе

ння 

на 

кресленн

і 

Товщин

а 

матеріа

лу, мм 

Катет шва, 

мм 

1 111 РF Т1 6 6 

2 135 РС Т3 8 8 

3 311 РA Т1 4 4 

 

Термін виконання 6 годин. 

Схема додається 

 



 

Професійно - практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання  № 5 

з професії: 7212 «Електрогазозварник»   

Ви працюєте електрогазозварником в цеху підприємства.  

Вам пропонується виконати вирізку заготовок газовим різаком Р2 

«ДОНМЕТ» згідно з обладнанням для різання, та виконати зварювальні роботи 

металевих елементів конструкції (додаток № 5) згідно з обладнанням для 

зварювання СТШ-500, ПДГ-508, А-1416, балон кисневий; АСП-10, зварювальний 

пальник Г3, зварювальним матеріалом АНО-36, Св-08ГА, захисний газ СО2, флюс 

АН-348, матеріал заготовки Сталь Ст6пс з дотриманням вимог охорони праці, 

пожежної та електробезпеки. 

Вам необхідно підібрати інструмент та пристосування, встановити 

необхідний режим зварювання для виконання процесу зварювання виробу згідно 

з додатком № 5 та визначеного варіанту: 

№ 

варіа

нту 

ДСТУ EN ISO 9606-1: 

2018 Кваліфікаційні 

випробування 

зварників.Зварювання 

плавленням. 

Спосіб зварювання. 

Положення при 

зварюванні 

Позначе

ння 

на 

кресленн

і 

Товщина 

матеріалу, 

мм 

Катет шва, 

мм 

1 111 РС Т3 16 14 

2 135 РG Т1 16 14 

3 311 РА Т3 10 8 

 

Термін виконання 6 годин.  

Схема додається 

 



Професійно - практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання  № 6 

з професії: 7212 «Електрогазозварник» 

Ви працюєте електрогазозварником в цеху підприємства.  

Вам пропонується виконати вирізку заготовок газовим різаком Р1 

«ДОНМЕТ» згідно з обладнанням для різання, і виконати зварювальні роботи 

металевих елементів конструкції (додаток № 6) згідно з обладнанням для 

зварювання СТШ-256, ПДГ-508, А-1416, балон кисневий; АСП-10, зварювальний 

пальник Г2, зварювальним матеріалом АНО-36, Св-30ХГСА, захисний газ СО2, 

флюс АН-26п, матеріал заготовки Ст6сп з дотриманням вимог охорони праці, 

пожежної та електробезпеки. 

Вам необхідно підібрати інструмент та пристосування, встановити 

необхідний режим зварювання для виконання процесу зварювання виробу згідно 

з додатком № 6 та визначеного варіанту: 

№  

варіан

ту 

ДСТУ EN ISO 9606-1: 2018 

Кваліфікаційні випробування 

зварників.Зварювання 

плавленням. 

Спосіб зварювання. 

Положення при зварюванні 

Позначе

ння на 

кресленн

і 

Товщина 

матеріалу, 

мм 

Катет 

шва, мм 

1 111 РF Т3 6 6 

2 135 РС Т3 8 8 

3 311 РА Т3 4 3 

 

Термін виконання 6 годин. 

Схема додається 

 

 

 



Професійно - практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання  № 7 

з професії: 7212 «Електрогазозварник» 

Ви працюєте електрогазозварником в цеху підприємства. 

Вам пропонується виконати вирізку заготовок газовим різаком Р1 

«ДОНМЕТ» згідно з обладнанням для різання, та виконати зварювальні роботи 

металевих елементів конструкції (додаток № 7) згідно з обладнанням для 

зварювання ВДУ-506, ПДГ-508, А-1416, балон кисневий; балон ацетиленовий; 

зварювальний пальник Г2, зварювальним матеріалом АНО-27,Св-08Г2С, захисний 

газ СО2, флюс ОСЦ-45, матеріал заготовки БСт6сп з дотриманням вимог охорони 

праці, пожежної та електробезпеки. 

Вам необхідно підібрати інструмент та пристосування, встановити 

необхідний режим зварювання для виконання процесу зварювання виробу згідно 

з додатком № 7 та визначеного варіанту: 

№  

варіан

ту 

ДСТУ EN ISO 9606-1: 

2018 Кваліфікаційні 

випробування 

зварників.Зварювання 

плавленням. 

Спосіб зварювання. 

Положення при 

зварюванні 

Позначе

ння на 

кресленн

і 

Товщина 

матеріалу, 

мм 

Катет 

шва, мм 

1 111 РА Т3 10 8 

2 135 РС Т3 12 10 

3 311 РF Т3 6 6 

 

Термін виконання 6 годин. 

Схема додається 

 

 

 

 



Професійно - практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання  № 8 

з професії: 7212 «Електрогазозварник» 

Ви працюєте електрогазозварником в цеху підприємства. 

Вам пропонується виконати вирізку заготовок газовим різаком Р2 

«ДОНМЕТ» згідно з обладнанням для різання, та виконати зварювальні роботи 

роботи металевих елементів конструкції (додаток № 8) згідно з обладнанням для 

зварювання ВД-1001, ПДГ-508, А-1416, балон кисневий; АСП-10; зварювальний 

пальник Г2, зварювальним матеріалом УОНИИ-13/55, Св-30ХГСА, захисний газ 

СО2, флюс АН-348, матеріал заготовки Сталь 25 з дотриманням вимог охорони 

праці, пожежної та електробезпеки. 

Вам необхідно підібрати інструмент та пристосування, встановити 

необхідний режим зварювання для виконання процесу зварювання виробу згідно 

з додатком № 8 та визначеного варіанту: 

№  

варіан

ту 

ДСТУ EN ISO 9606-1: 

2018 Кваліфікаційні 

випробування 

зварників.Зварювання 

плавленням. 

Спосіб зварювання. 

Положення при 

зварюванні 

Позначе

ння на 

кресленн

і 

Товщина 

матеріалу. 

мм 

Катет 

шва, мм 

1 111 РF Т1 12 10 

2 135 РС Н1 10 10 

3 311 РF Т1 4 4 

 

Термін виконання 6 годин. 

Схема додається 

 

 

 

 

 



Професійно - практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання  № 9 

з професії: 7212 «Електрогазозварник» 

Ви працюєте електрогазозварником в цеху підприємства  

Вам пропонується виконати вирізку заготовок газовим різаком Р1 

«ДОНМЕТ» згідно з обладнанням для різання, та виконати зварювальні роботи 

металевих елементів конструкції (додаток № 9) згідно з обладнанням для 

зварювання ВДУ-506, ПДГ-508, А-1416, балон кисневий; АСП-1,25, зварювальний 

пальник Г2, зварювальним матеріалом УОНИИ-13/55, ПП-АН-8, захисний газ СО2, 

флюс АН-26, матеріал заготовки Сталь 15Х з дотриманням вимог охорони праці, 

пожежної та електробезпеки. 

Вам необхідно підібрати інструмент і пристосування, встановити 

необхідний режим зварювання для виконання процесу зварювання виробу згідно 

з додатком № 9, та визначеного варіанту: 

№ 

варіан

ту 

ДСТУ EN ISO 9606-1: 2018 

Кваліфікаційні випробування 

зварників.Зварювання 

плавленням. 

Спосіб зварювання. 

Положення при зварюванні 

Позначе

ння на 

кресленн

і 

Товщина 

матеріалу, 

мм 

Катет 

шва, мм 

1 111 РB Т1 6 6 

2 135 РG Т1 8 8 

3 311 РF Н1 5 5 

 

Термін виконання 6 годин. 

Схема додається 

 

 

 



Професійно - практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання  № 10 

з професії: 7212 «Електрогазозварник» 

Ви працюєте електрогазозварником в цеху підприємства  

Вам пропонується виконати вирізку заготовок газовим різаком Р2 «ДОНМЕТ» 

згідно з обладнанням для різання, та виконати зварювальні роботи (додаток № 10) 

згідно з обладнанням для зварювання ВДУ-1200, ПДГ-508, А-1416, балон кисневий; 

балон ацетиленовий, зварювальний пальник Г3, зварювальним матеріалом УОНИИ-

13/55, Св-08Г2СА, захисний газ СО2, флюс АН-26п, матеріал заготовки Сталь 12ХН2 з 

дотриманням вимог охорони праці, пожежної та електробезпеки. 

Вам необхідно підібрати інструмент і пристосування, встановити 

необхідний режим зварювання для виконання процесу зварювання виробу згідно 

з додатком № 10, та визначеного варіанту: 

№  

варіан

ту 

ДСТУ EN ISO 9606-1: 2018 

Кваліфікаційні випробування 

зварників.Зварювання 

плавленням. 

Спосіб зварювання. Положення 

при зварюванні 

Позначе

ння на 

кресленн

і 

Товщина 

матеріалу, 

мм 

Катет 

шва, мм 

1 111 РF У6 10 8 

2 135 РС Т6 8 6 

3 311 РА Т6 6 4 

 

Термін виконання 6 годин. 

Схема додається 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

 

ПОКАЗНИК МАКСИМАЛЬНИЙ 

БАЛ 

Ознайомлення з конструкторською та виробничо-технологічною 

документацією зі зварювання 

1 

Користуватися конструкторською, виробничо-технологічною та 

нормативною документацією для виконання даної трудової функції 

1 

Перевірка оснащеності зварювального посту  

Підготовка та перевірка зварювальних матеріалів  

Перевірка наявності заземлення зварювального посту  

4 

Перевірка працездатності та справності зварювального обладнання, 

налаштування зварювального обладнання з урахуванням особливостей його 

спеціалізованих функцій (можливостей) 

Перевіряти працездатність та справність зварювального обладнання, 

налаштовувати зварювальне обладнання з урахуванням його 

спеціалізованих функцій (можливостей) 

6 

Зачищення ручним або механізованим інструментом елементів конструкції 

(вироби, вузли, деталі) під зварювання 

Використовувати ручний та механізований інструмент для підготовки 

елементів конструкції (виробів, вузлів, деталей) під зварювання, зачищення 

зварних швів та видалення поверхневих дефектів після зварювання 

5 

Складання елементів конструкції (виробів, вузлів, деталей) під зварювання із 

застосуванням складальних пристроїв 

Застосовувати складальні пристрої для складання елементів конструкції 

(виробів, вузлів, деталей) під зварювання 

2 

Контроль із застосуванням вимірювального інструменту підготовлених та 

зібраних із застосуванням складальних пристроїв елементів конструкції 

(вироби, вузли, деталі) на відповідність геометричних розмірів 

вимогам конструкторської та виробничо-технологічної документації зі 

зварювання 

Використовувати вимірювальний інструмент для контролю зібраних 

елементів конструкції (виробів, вузлів, деталей) на відповідність 

геометричних розмірів вимогам конструкторської та виробничо-

технологічної документації з зварюванні 

5 

Складання елементів конструкції (вироби, вузли, деталі) під зварювання на 

прихватках 

10 

Контроль із застосуванням вимірювального інструмент підготовлених та 

зібраних на прихватках елементів конструкції (вироби, вузли, деталі) на 

відповідність геометричних розмірів вимогам конструкторської та 

виробничо-технологічної документації з зварюванні 

Використовувати вимірювальний інструмент для контролю зібраних 

елементів конструкції (виробів, вузлів, деталей) на відповідність 

геометричних розмірів вимогам конструкторської та виробничо-

технологічної документації з зварюванні 

5 

Вибір просторового положення зварного шва для зварювання елементів 

конструкції (виробів, вузлів, деталей) 

Вибирати просторове положення зварного шва для зварювання елементів 

конструкції (виробів, вузлів, деталей) 

2 

Виконання попереднього, супутнього (міжшарового) підігріву металу 

Володіти технікою попереднього, супутнього (міжшарового) підігріву 

металу відповідно до вимогами виробничо-технологічної 

2 



документації по зварюванню 

Виконання  складних та відповідальних конструкцій з застосуванням 

спеціалізованих функцій (можливостей) зварювального обладнання 

Володіти технікою складних та відповідальних конструкцій у всіх 

просторових положеннях зварного шва. 

10 

Видалення ручним чи механізованим інструментом поверхневих дефектів 

(пори, шлакові включення, підрізи, бризки металу, напливи і т.ін.) 

5 

Зачищення ручним або механізованим інструментом зварних швів після 

зварювання 

2 

Контроль із застосуванням вимірювального інструменту зварених складних 

та відповідальних конструкцій на відповідність геометричних розмірів 

вимогам конструкторської та виробничо-технологічної документації по 

зварюванню 

Контролювати із застосуванням вимірювального інструменти зварені складні 

та відповідальні конструкції на відповідність геометричних розмірів вимогам 

конструкторської та виробничо-технологічної документації з 

зварюванні 

5 

Виправлення дефектів зварюванням 

Виправляти дефекти зварюванням 

5 

Виконання дугового різання Володіти технікою дугового різання металу   2 

Результати контролю якості    21 

Дотримання правил охорони праці та застосування ЗІЗ   5 

Всього  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


