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Охорона праці 
 

1. Основи законодавства України про охорону праці. 
2. Вимоги діючих нормативно-правових актів з охорони праці. 
3. Правила безпеки при експлуатації технологічного обладнання. 
4. Знаки безпеки, плакати, написи і система сигналізації з безпеки праці. 
5. Основні шкідливі виробничі фактори. 
6. Засоби контролю за безпечними умовами праці. 
7. Порядок допуску до самостійної роботи. 
8. Характерні причини виникнення пожеж. 
9. Організаційні та технічні протипожежні заходи. 
10. Фактори, які впливають на ступінь ураження електричним струмом. 
11. Порядок допуску до роботи з електроустановками. 
12. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 
13. Основні принципи і засоби надання першої допомоги при нещасних 

випадках. 
 
 

Матеріалознавство 
 

1. Властивості металів та сплавів: фізичні, хімічні , механічні, технологічні. 
2. Залежність властивостей металу від структури та залежність структури від 

термічного   впливу.  
3. Класифікація сталей: по способу виготовлення, по хімічному складу, 

ступеню розкислення, якості, класу міцності, призначенню, структурі. 
4. Властивості, маркування та галузі застосування низьковуглецевих сталей 

звичайної якості та якісних.  
5. Властивості та маркування легованих сталей. Вплив окремих легуючих 

елементів на властивості сталей. 
6. Сутність процесу термічного і термомеханічного зміцнення сталей. 
7. Найбільш поширені марки та галузі використання низьколегованих 

зміцнених сталей.  
8. Леговані конструкційні сталі із спеціальними властивостями. 
9. Властивості чавунів. Найбільш поширені  марки і галузі використання 

чавунів. 
10. Мідь, та сплави на основі міді, їх марки, склад, властивості, використання.  
11. Алюміній, його властивості та використання. Сплави на алюмінієвій основі. 

Марки алюмінієвих сплавів. 
12. Сплави титану. Фізичні і механічні властивості сплавів титану. 
13. Тверді сплави, фізичні властивості та галузі використання. 
14. Електротехнічні метали та сплави.  
15. Основні поняття про пластмаси.  
16. Ізоляційні матеріали.  

 
 



Технічне креслення, допуски і технічні виміри 
 

1. Методи графічних зображень та основи побудови креслень. 
2. Правила виконання і оформлення креслень. 
3. Розташування зображень деталей на кресленнях і послідовність їх читання. 
4. Значення основних та додаткових написів і технічних вказівок на 

кресленнях. 
5. Особливості збірних креслень. 
6. Стандартні позначення, умовності та спрощення на збірних кресленнях. 
7. Зображення нероз'ємних з'єднань (клепаних, зварних, клейових). 
8. Типові позначення і написи на збірних кресленнях. 
9. Основні поняття про взаємозамінність, допуски та посадки. 
10. Правила користування вимірювальними і перевірочними інструментами. 

 
 

Технологія металів 
 

1. Основні способи та різновиди сучасних технологій виробництва металів. 
2. Сутність процесів виготовлення виливків. 
3. Технологічна сутність та основні прийоми слюсарної обробки металів. 
4. Сутність та основні прийоми виправлення металоконструкцій. 
5. Порядок підготовки деталей до складання та контроль якості складання. 
6. Сутність і різновиди термічної обробки металів. 
7. Сутність і характеристики способів обробки металів тиском. 
8. Сутність та характеристики різних способів обробки металу різанням. 
9. Технологічні особливості зварювання тиском, електродугового, 

електрошлакового, газового та спеціальних способів зварювання. 
 
 

Електротехніка з основами промислової електроніки 
 

1. Фізична сутність електричного струму. 
2. Елементи електричного кола. 
3. Умовні позначення в електричних схемах. 
4. Основні параметри електричного кола постійного і змінного струму. 
5. Одиниці вимірювання струму, напруги та потужності. 
6. Визначення закону Ома для кола постійного та змінного струму. 
7. Магнітні властивості електричного струму. 
8. Фізична сутність електромагнітної індукції і її застосування. 
9. Основні елементи будови електричних машин постійного і змінного струму. 
10. Принцип дії та застосування напівпровідникових приладів. 

 
 
 
 



Основи зварювання плавленням та термічного різання металів 
 

1. Будова зварного з’єднання, структура та властивості його ділянок при 
зварюванні плавленням. 

2. Умови збудження та стійкого горіння зварювальної дуги, вольт-амперна 
характеристика дуги та зовнішні вольт-амперні характеристики джерел 
живлення. 

3. Особливості процесів зварювання на змінному і постійному струмах, 
поняття про пряму і зворотну полярність дуги.  

4. Вплив магнітного поля на стійкість горіння дуги. Методи боротьби з 
магнітним дуттям. 

5. Особливості структури ЗТВ зварного з’єднання. 
6. Напруження та деформації зварних з’єднань. Причини їх виникнення, 

способи попередження та зниження. 
7. Склад посту для ручного та механізованого дугового зварювання різними 

способами, вимоги до обладнання робочого місця зварника з дотриманням 
правил безпеки праці.   

8. Принцип дії та основні конструктивні складові джерел живлення 
зварювальної дуги змінного та постійного струму. 

9. Склад посту для газополуменевого зварювання та різання металу з 
дотриманням правил безпеки праці. 

10. Призначення обладнання і спеціальних пристосувань для складання деталей 
під зварювання. 

11. Види та основні конструктивні елементи обробки кромок деталей під 
зварювання. 

12. Вимоги до підготовки та складання з'єднань під зварювання. 
13. Типи зварних швів та визначення просторових положень в яких вони 

виконуються. 
14. Основні положення щодо вибору параметрів режимів ручного та 

механізованого зварювання плавленням. 
15. Основні положення та визначення технологічної інструкції із зварювання. 
16. Дефекти зварного з’єднання, причини їх виникнення, способи усунення. 
17. Сутність газокисневого та плазмово-дугового різання металів, властивості 

металів, що визначають їх придатність до термічного різання. 
18. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори під час виконання зварювальних 

робіт. 
19. Порядок надання першої допомоги при ураженні електричним струмом, 

ураженні шкіри та очей випромінюванням дуги, механічному травмуванні, 
опіках. 

20. Правила безпечної роботи з газовими балонами. 
 
 
 
 
 



Ручне дугове зварювання покритим електродом  
 

1. Типи переносу електродного металу. 
2. Параметри кутових швів і вплив на них параметрів режиму зварювання. 
3. Технологічні особливості газокисневого різання. 
4. Принципи візуально-вимірювального контролю кутових швів. 
5. Параметри технологічного циклу зварювання та їх вплив на якість зварного 

з’єднання.  
6. Природа виникнення напружень і деформацій та способи їх зменшення. 
7. Параметри стикових швів і вплив на них параметрів режиму зварювання. 
8. Технологічні особливості плазмово-дугового різання. 
9. Принципи візуально-вимірювального контролю стикових швів. 
10. Порядок та методи оцінки зварюваності. 
11. Причини руйнування зварних конструкцій. 
12. Типи трубних з’єднань. 
13. Основні характеристики зварних з’єднань. 
14. Типи та особливості будови джерел живлення змінного та постійного струму 

для ручного дугового зварювання покритими електродами. 
15. Способи регулювання зварювального струму. 
16. Вимоги щодо обладнання робочого місця зварника для ручного дугового 

зварювання покритими електродами з дотриманням правил з безпеки праці.  
17. Особливості електронних джерел живлення та їх функціональні можливості.  
18. Методи визначення типових несправностей зварювального обладнання. 
19. Класифікація, види електродних покрить та технічні вимоги до покритих 

електродів для ручного дугового зварювання. 
20. Вплив різних видів покриття на стабільність процесу зварювання та 

властивості металу зварного шва. 
21. Умовні позначення різних типів покритих електродів. 
22. Класифікація, умовні позначення та основні марки покритих електродів для 

ручного дугового зварювання високолегованих сталей та електродів для 
дугового наплавлення поверхневих шарів з особливими властивостями. 

23. Загальні відомості про електроди для зварювання чавуну, алюмінію та його 
сплавів. 

24. Вимоги до виконання наплавлення на плоскі деталі з низьковуглецевих та 
низьколегованих конструкційних сталей. 

25. Вимоги до підготовки кромок деталей та складання під зварювання кутовим 
швом, а також вимоги до параметрів кутового шва.  

26. Особливості вибору режиму та техніка зварювання кутовим швом. 
27. Порядок ідентифікації дефектів та критерії оцінки якості зварного з’єднання, 

виконаного кутовим швом.  
28. Основні схеми переміщення електрода при зварюванні в різних просторових 

положеннях. 
29. Вимоги до підготовки кромок деталей та складання під зварювання 

стиковим швом.  
30. Особливості вибору режиму та технології зварювання стиковим швом. 



31. Порядок оцінки якості зварного з’єднання, виконаного стиковим швом. 
32. Вимоги до підготовки кромок труб під зварювання стиковим швом.  
33. Вимоги до параметрів стикового шва зварних з’єднань труб. 

 
 

Механізоване дугове зварювання плавким металевим електродом  
 

1. Типи та особливості будови джерел живлення для механізованого дугового 
зварювання металевим плавким електродом в захисних газах; вимоги до 
форми їх зовнішньої вольт-амперної характеристики. 

2. Комплектація та типи компоновки (джерело живлення – механізм подавання 
дроту) установки для механізованого зварювання в захисних газах. 

3. Порядок підготовки установки до зварювання. 
4. Способи регулювання зварювального струму та напруги дуги. 
5. Вимоги щодо облаштування робочого місця зварника для механізованого 

дугового зварювання металевим плавким електродом в захисних газах з 
дотриманням правил з безпеки праці.   

6. Методи визначення типових несправностей зварювального обладнання. 
7. Класифікація та умовні позначення електродних дротів для зварювання у 

захисному газі плавким суцільнім електродом конструкційних сталей. 
8. Класифікація та умовні позначення порошкових дротів для зварювання 

конструкційних сталей. 
9. Захисні гази для дугового зварювання плавким електродом конструкційних 

сталей, їх класифікація, властивості, сфера застосування.   
10. Порядок підготовки зварювальних матеріалів до зварювання. 
11. Вимоги до виконання наплавлення на плоскі деталі з конструкційних сталей 

(способи збудження дуги та заварювання кратеру, режими зварювання в 
залежності від просторових положень, дефекти наплавлення та методи їх 
виправлення); 

12. Вимоги до підготовки кромок деталей та складання під зварювання кутовим 
швом, а також вимоги до параметрів кутового шва. Особливості вибору 
режиму та технології зварювання; 

13. Порядок виконання візуального контролю виконаних з’єднань, 
ідентифікацію дефектів згідно ДСТУ 3491-96, а також як оцінювати якість 
зварного з’єднання, виконаного кутовим швом.   

14. Основні схеми переміщення електрода при зварюванні в різних просторових 
положеннях. 

15. Вимоги до підготовки кромок деталей та складання під зварювання 
стиковим швом. Особливості вибору режиму та технології зварювання. 

16. Порядок оцінки якості зварного з’єднання, виконаного стиковим швом.  
17. Вимоги до підготовки кромок труб під зварювання та вимоги до параметрів 

стикового шва згідно з ГОСТ 16037. Особливості вибору режиму та 
технології зварювання; Основні схеми переміщення електрода при 
зварюванні труб та трубних відгалужень в різних просторових положеннях; 

18. Порядок оцінки якості зварного з’єднання труб.   



 
Ручне дугове зварювання неплавким (вольфрамовим) електродом в 

інертних газах 
 

1. Типи та особливості будови джерел живлення змінного та постійного струму 
для ручного дугового зварювання неплавким (вольфрамовим) електродом в 
інертних газах; вимоги до форми їх зовнішньої вольт-амперної 
характеристики; 

2. Способи регулювання зварювального струму. 
3. Вимоги щодо обладнання робочого місця зварника для ручного дугового 

зварювання неплавким (вольфрамовим) електродом в інертних газах з 
дотриманням правил з охорони праці. 

4. Типові органи керування та програматорів режиму зварювання різних 
зварювальних апаратів. 

5. Методи визначення типових несправностей зварювального обладнання. 
6. Класифікація та умовні позначення присадних дротів для ручного дугового 

зварювання неплавким електродом в інертних газах сталей різних класів. 
7. Характеристика вольфрамових електродів різних типів, рекомендації щодо 

вибору величини зварювального струму для вольфрамових електродів 
різних типів та діаметрів, особливості заточення робочого кінця електрода. 

8. Захисні інертні гази, що застосовуються для даного способу зварювання, та 
їх фізичні властивості.   

9. Методи перевірки механічних властивостей металу шва та зварного 
з’єднання. 

10. Особливості регулювання параметрів режиму ручного дугового зварювання 
неплавким (вольфрамовим) електродом в інертних газах та фактори, що 
впливають на їх вибір. 

11. Порядок підготовки зварювальних матеріалів до зварювання. 
12. Вимоги до виконання наплавлення на плоскі деталі з конструкційних сталей 

(способи збудження дуги та заварювання кратеру, режими зварювання в 
залежності від просторових положень, дефекти наплавлення та методи їх 
виправлення). 

13. Вимоги до підготовки кромок деталей та складання під зварювання кутовим 
швом, а також вимоги до параметрів кутового шва. Особливості вибору 
режиму та технології зварювання. 

14. Порядок виконання візуального контролю виконаних з’єднань, як 
ідентифікувати дефекти згідно ДСТУ 3491-96, а також як оцінювати якість 
зварного з’єднання, виконаного кутовим швом.   

15. Основні схеми переміщення електрода при зварюванні кутових та стикових 
швів в різних просторових положеннях. 

16. Вимоги до підготовки кромок деталей та складання під зварювання 
стикових, кутових і таврових з’єднань стиковим швом з повним 
проплавленням. Особливості вибору режиму та технології зварювання. 

17. Порядок оцінки якості зварного з’єднання, виконаного стиковим швом. 
18. Вимоги до підготовки кромок труб під зварювання та вимоги до параметрів 



стикового шва згідно з ГОСТ 16037. Особливості вибору режиму та 
технології зварювання; Основні схеми переміщення електрода при 
зварюванні в різних просторових положеннях. 

19. Порядок оцінки якості зварного з’єднання труб.   
 
 

Газове зварювання 
 

1. Будова і принцип роботи ацетиленових генераторів різних типів 
2. Типи, будова та правила догляду за пальником. 
3. Типи газового полум’я та як воно регулюється. 
4. Вимоги щодо обладнання робочого місця зварника для газового зварювання 

з дотриманням правил з охорони праці. 
5. Будова і принцип роботи запобіжних затворів різних типів. 
6. Вимоги до різних типів рукавів в залежності від реальних умов 

використання. 
7. Класифікація та умовні позначення присадних дротів для газового 

зварювання низьковуглецевих та низьколегованих сталей. 
8. Призначення флюсів при газополуменевій обробці матеріалів. 
9. Властивості зварювальних флюсів. 
10. Особливості регулювання полум’я в залежності від умов зварювання. 
11. Порядок підготовки зварювальних матеріалів до зварювання. 
12. Вимоги до підготовки кромок деталей та складання під газове зварювання 

кутовим швом, а також вимоги до параметрів кутового шва.  
13. Особливості вибору режиму, техніки та технології газового зварювання. 
14. Схеми переміщення пальника при правому і лівому способах газового 

зварювання. 
15. Порядок виконання візуального контролю виконаних з’єднань, як 

ідентифікувати дефекти, а також як оцінювати якість зварного з’єднання, 
виконаного кутовим швом.   

16. Вимоги до підготовки кромок плоских деталей та складання під газове 
зварювання стиковими швами, особливості вибору режиму, техніки і 
технології зварювання. 

17. Правила вибору номера наконечника пальника в залежності від умов 
зварювання; 

18. Сутність способу зварювання ванночками. 
19. Порядок оцінки якості зварного з’єднання з плоских деталей, виконаного 

стиковим швом.   
20. Вимоги до розробки та підготовки кромок труб під зварювання та вимоги до 

параметрів шва згідно з ГОСТ 16037.  
21. Особливості регулювання пальника в залежності від товщини металу та 

просторового положення зварного з’єднання труб; 
22. Особливості пропан-бутан-кисневого зварювання; 
23. Порядок оцінки якості зварного з’єднання труб.   
 


