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ЗМІСТ
№ з/п

Назва професії

Сторінка

1
2
3

Пояснювальна записка
Наряд на кваліфікаційну (пробну) роботу (додаток 1)
Висновок про досягнутий рівень кваліфікації (додаток 2)
Перелік кваліфікаційних пробних робіт при підготовці робітничих професій
за державними стандартами ПТО (додаток 3):
Агент з організації туризму
Агент з постачання
Адміністратор
Бармен (4-5 розряд)
Бджоляр (3-4 розряд)
Бетоняр (2-4 розряд)
Буфетник (3-4 розряд)
Верстатник деревообробних верстатів (1-4 розряд)
Верстатник широкого профілю (2-4 розряд)
Вишивальниця (1-4 розряд)
Газозварник (2-4 розряд)
Газорізальник (1-4 розряд)
Друкар високого друкування (2-4 розряд)
Друкар офсетного плоского друкування (2-4 розряд)
Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування (3-4 розряд)
Екскурсовод (3-4 розряд)
Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж (2-4 розряд)
Електрогазозварник (2-4 розряд)
Електрозварник ручного зварювання (2-4 розряд)
Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах (2-4 розряд)
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (2-4 р.)
Електрослюсар підземний (3-4 розряд)
Закрійник (4-5 розряд)
Касир ( в банку)
Контролер зварювальних робіт (2-4 розряд)
Кравець (2-4 розряд)
Конторський службовець (бухгалтерія)
Контролер-касир (2 і 1 категорія)
Кухар (3-4 розряд)
Касир багажний (2, 1 категорія)
Касир квитковий (2, 1 категорія)
Касир торговельного залу (3, 2 категорія)
Кондитер (3-4 розряд)
Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу (2-3 розряд)
Лицювальник-плиточник (2-4 розряд)
Машиніст тістообробних машин (2-4 розряд)
Маляр (2-4 розряд)
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій (1-4 розряд)
Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування (2-4 розряд)
Муляр (2-4 розряд)
Манікюрниця -2 розряд (ІІ клас), 3 розряд (І клас)
Монтажник гіпсокартонних конструкцій (3-4 розряд)
Машиніст крана автомобільного (4-5 розряд)
Машиніст крана (кранівник) (2-4 розряд)
Машиніст крана металургійного виробництва (2-4 розряд)
Машиніст гірничих виїмкових машин (5 розряд)
Молодша медична сестра з догляду за хворими

4
5
6

4-95
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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7-109
7
7
7-8
8-10
10-11
11
11-13
13-14
14-16
16-18
18-19
19-20
20-22
22-23
23-24
24
24-25
25-29
29-34
34-36
36-38
38-39
39
39-40
40
40-41
41
41-42
42-43
43-44
44-45
45
46
46
46-47
47-48
48-49
49-50
50-51
51-52
52-53
53
53-54
54-55
55-56
56
56-57

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Нянька
Оператор комп’ютерного набору (2, 1 категорія)
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
Оператор верстатів з програмним керуванням (2-4 розряд)
Офіціант (3-4 розряд)
Оператор комп’ютерної верстки (3, 2 і 1 категорія)
Оператор з ветеринарного оброблення тварин (5 розряд)
Оглядач вагонів (3-4 розряд)
Оглядач - ремонтник вагонів (4 розряд)
Педикюрниця -2 розряд (ІІ клас), 3 розряд (І клас)
Плодоовочівник (1-4 розряд)
Продавець непродовольчих товарів (3-4 розряд)
Продавець продовольчих товарів (3-4 розряд)
Паркетник (2-4 розряд)
Пекар (2-4 розряд)
Перукар” (перукар-модельєр”) – перукар, 2-1 клас, перукар-модельєр
Помічник машиніста електровоза (машиніст електровоза)
Помічник машиніста тепловоза (машиніст тепловоза)
Покоївка (1, 2 розряд)
Продавець (з лотка, на ринку) – 2 розряд
Прохідник (5, 6 розряд)
Прийомоздавальник вантажу та багажу (2, 3 розряд)
Рихтувальник кузовів (3-4 розряд)
Робітник фермерського господарства (4 розряд)
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків (2-4 розряд)
Складач поїздів (3-4 розряд)
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (1-2, 3, 4 розряд)
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування (1-4 р.)
Секретар керівника (організації, підприємства, установи)
Слюсар з ремонту автомобілів (1-2, 3 і 4 розряд)
Соціальний робітник
Столяр (2-4 розряд)
Столяр будівельний (2-4 розряд)
Слюсар – інструментальник (2-4 розряд)
Слюсар-ремонтник (2-4 розряд)
Слюсар з ремонту рухомого складу (1-4 розряд)
Стропальник (2-4 розряд)
Тесляр (2-4 розряд)
Токар (2-4 розряд)
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського)
виробництва (категорія А, В, С, Д, Е, Ф)
Фрезерувальник (2-4 розряд)
Художник розмалювання по дереву (3-4 розряд)
Швачка (1-4 розряд)
Штукатур (2-4 розряд)
Перелік завдань на дипломну роботу (додаток 4)
Перелік кваліфікаційних (пробних) робіт з професії “Робітник фермерського
господарства” за державним стандартом ПТО (додаток 5)
Кваліфікаційні пробні роботи не за ДСПТО (додаток 6)

57-58
58-60
60-61
61-62
62-64
64-65
65
65-66
66
66-67
67-68
68-69
69-70
70-71
71-72
72-73
74
74-75
75
75
76
76-77
77-78
78-79
79-82
83
83-84
84-86
86
86-87
87-88
88-89
89-90
90-91
91-93
93-95
95-96
96-97
97-100
100-101
101-105
105
105-108
108-109
110-111
112-120
121-133

Примітка: Перелік професій і розрядів (класів, категорій) складено для первинної професійної
підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки робітничих кадрів відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 «Про затвердження Державного
переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних
закладах» (для ПТНЗ першого-третього атестаційного рівня).
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Пояснювальна записка
Кваліфікаційна атестація є вихідним або проміжним контролем відповідно у формі державних
кваліфікаційних іспитів або кваліфікаційних іспитів на завершальному етапі певного проміжного
ступеня навчання й має на меті встановлення готовності осіб, які здобувають професійно-технічну
освіту, самостійно виконувати комплекс робіт чи певну роботу з обраної професії, спеціальності та
спеціалізації відповідного розряду (класу, категорії).
Кваліфікаційна атестація базується на державних стандартах професійно-технічної
освіти та
врахуванні документів, які регламентують організацію навчально-виробничого процесу в навчальних
закладах.
Державні кваліфікаційні іспити включають:
- кваліфікаційну пробну роботу;
- письмову екзаменаційну роботу (творчу роботу, що її замінює) або дипломну роботу, проект для
випускників вищого ступеня вищого професійного училища, іншого професійно-технічного
навчального закладу третього атестаційного рівня;
- іспит або захист дипломної роботи, проекту в межах вимог кваліфікаційних характеристик.
Кваліфікаційні іспити включають:
- кваліфікаційну пробну роботу;
- іспити або заліки з предметів професійно-теоретичної підготовки.

Організація планування в ПТНЗ кваліфікаційних пробних робіт здійснюється з урахуванням
вимог нормативних та навчально-методичних документів з професійно-технічної та середньої
освіти («Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам,
які здобувають професійно-технічну освіту» - наказ Міністерства праці та соціальної політики
України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 року N 201/469), а зміст визначається
кваліфікаційними характеристиками (Довідниками кваліфікаційних характеристик професій
працівників – відповідних галузей виробництва та Державними стандартами ПТО з
відповідних професій – за освітньо-кваліфікаційними характеристиками), робочими
навчальними планами та програмами („Положення про організацію навчально-виробничого
процесу у ПТНЗ” - наказ МОН від 30.05.2006 року № 419).
Кваліфікаційна (пробна) робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу
практику. Перелік кваліфікаційних (пробних) робіт розробляється професійно-технічними
навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.
Кваліфікаційні (пробні) роботи учнів/слухачів проводиться безпосередньо на робочих місцях на
підприємстві, організації, установі чи у сфері послуг з метою встановлення здобутих знань, умінь і
практичних навичок, що необхідні для досягнення відповідного рівня кваліфікації, встановленими
кваліфікаційними характеристиками і державними стандартами, а також з метою забезпечення їх
соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах. Як виняток, дозволяється
проведення кваліфікаційних (пробних) робіт в майстернях, навчальних господарствах та на полігонах
навчального закладу з письмового дозволу Головного управління освіти і науки обласної державної
адміністрації.
Під час виробничої практики на підприємстві, організації, установі чи у сфері послуг учні/слухачі
виконують кваліфікаційні пробні роботи згідно наряду, у якому її керівник оцінює виконання
навчально-виробничих робіт, та по їх закінченню робить загальний висновок про результати виконаних
робіт (додаток 1). Для робітничих професій, у яких не передбачено встановлення відповідного
тарифного розряду, класу або категорії роботодавець оформляє на учня/слухача «Висновок про
досягнутий рівень кваліфікації» (додаток 2).
При оформленні учням/слухачам нарядів на кваліфікаційні пробні роботи навчальній частині ПТНЗ
слід брати до уваги «Типові норми часу …» на певні види робіт відповідної галузі виробництва, а
також «Перелік кваліфікаційних пробних робіт при підготовці робітничих професій за державними
стандартами ПТО» (додаток 3). Для робітничих професій, на які відсутні державні стандарти ПТО,
навчальні заклади разом з фахівцями підприємств, організацій та установ складають відповідний
перелік кваліфікаційних пробних робіт згідно кваліфікаційної характеристики.
Конкретний вибір машин, устаткування та обладнання визначається навчальною частиною ПТНЗ при
видачі учневі/слухачу наряду (завдання) на кваліфікаційну пробну роботу або дипломну роботу з
урахуванням наявності їх на виробничих дільницях підприємства, організації та установі (додаток 4-5).

Час на проведення кваліфікаційної пробної роботи виділяється навчальним закладом за
рахунок годин, відведених на професійно-практичну підготовку.
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Додаток № 1

_____ЗАТ “Вікторія”_________________
(назва підприємства, господарства, установи)

Н А Р Я Д
на виконання кваліфікаційної пробної роботи
Учень/слухач ______________ПЕТРЕНКО Віктор Володимирович___________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

Група № _____123-Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського)
виробництва (категорія А, В, С), слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та___
устаткування, водій автотранспортних засобів (категорія В і С)______________________

Професія ____Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування______
(назва професії за державним класифікатором)

Дата виконання кваліфікаційної пробної роботи:
з « 20 » _______червня______ 2010 року
по « 21 » _______червня ______ 2010 року

№
з/п
1.
2.
3.
4.

Назва робіт, операцій

Одиниця
виміру

Кількість
одиниць

шт.

3

1

0,85

0,85

0,80

шт.

3

1

5,75

5,75

5,75

шт.

3

2

0,96

1,92

1,90

шт.

3

1

5,27

5,27

5,20

Підготувати лущильник ЛДГ-5
до ремонту
Розібрати двигун трактора МТЗ80 на агрегати і вузли
Відремонтувати автонапувалку
ПА-1
Виставити на довгострокове
зберігання сівалку СУПН-8

Норма часу: за нарядом _____13,79

Норма часу (чол./год.)
На
На загаль- Викоодину
нано
ницю
кільфакроботи
кість
тично

Розряд,
клас,
категорія
роботи

год.

Фактично _____13,65____год.

100% __виконання кваліфікаційної пробної роботи
Оцінка за виконану роботу

Середній бал 10 балів

1/12, 2/8, 3/11, 4/10
(№ / бали)

М.П.

Майстер в/н ПТУ-92

(І.І. Іванов)

Керівник підрозділу

(Г.П. Головань)

Керівник (головний спеціаліст)

(К.К. Ратушний)

господарства, установи, підприємства
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Додаток № 2

ВИСНОВОК
про досягнутий рівень кваліфікації
______________________________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я та по батькові учня / слухача)

Складено «____» ________________ 20___ року про те, що __________________________________
(Прізвище та ініціали учня / слухача)

з «___» ___________________________ 20___ року по «____» ______________________ 20___ року
самостійно виконував (ла) обов’язки ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(повна назва професії за навчальним планом)

по експлуатації, ремонту, обслуговуванню, обліку, веденню документації ___________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(назва ділянки, устаткування, агрегатів, апаратів, виробничих робіт тощо)

і досяг (ла) наступних виробничих показників ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
(відповідність і самостійність ведення технічного та технологічного процесів;

______________________________________________________________________________________
виконання встановлених виробничих норм і показників; вміння та навички виконання обумовлених виробничих завдань,

______________________________________________________________________________________
їх своєчасність та обґрунтованість; дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки тощо)

Якість виконаних робіт і досягнуті виробничі показники __________________________________
(Прізвище та ініціали учня / слухача)

відповідають кваліфікаційним вимогам професії _________________________________________
______________________________________________________________________________________
(повна назва професії)

м.п. Керівник підприємства
установи, організації
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________
(підпис)

(повна назва)
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________________________
(Прізвище та ініціали)

Додаток № 3

ПЕРЕЛІК
кваліфікаційних пробних робіт при підготовці робітничих професій
за державними стандартами ПТО (2006-2009р.р.)
Професія — АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ
Код — 4221
Кваліфікація — Агент з організації туризму
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Розробка внутрішніх маршрутів.
2. Розробка міжнародних маршрутів.
3. Аналіз змісту, вартості, особливостей послуг готелів, музеїв, транспортних підприємств
4. Бронювання послуг.
5. Підготовка даних та складання кошторисів туру або екскурсії.
6. Облік заявок і договорів на проведення турів або екскурсій і складання відповідної звітної
документації.
7. Підготовка реклами туру або екскурсії.
8. Надання інформації про обсяг, умови та якість туристичних послуг, що пропонуються
туристичною компанією.
9. Оформлення угод зі споживачами туристичних послуг, туристичних ваучерів, путівок, маршрутних
книжок.

Професія : АГЕНТ З ПОСТАЧАННЯ
Код: 4131
Кваліфікація: Агент з постачання
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:

Організація робочого місця агента з постачання.
Підготовка до роботи персонального комп’ютера.
Оформлення супровідних документів при прийманні товарів від постачальника.
Складання заявки на товар для поповнення товарного запасу.
Здійснення контролю за термінами реалізації товарів, умовами зберігання.
Визначення залишків товарів та тари на кінець місяця.
Підготовка первинних документів для складання матеріального звіту.
Підготовка до роботи немеханічного обладнання, інвентарю, тари.
Підготовка пакувального матеріалу до роботи.
Пакування різних груп товарів різними способами.
Приймання товарів на склад.
Вивчення правил продажу та обміну товарів.
Підготовка товарів до інвентаризації, оформлення інвентаризаційного ярлика.
Підготовка до роботи вагового обладнання.
Укладання договору купівлі - продажу товарів (на прикладі виробничого підприємства).
Заповнити первинні документи на отримання товаро-матеріальних цінностей (ТМЦ).
Оформити первинні документи на відвантаження товарно-матеріальних цінностей ТМЦ.
Описати вимоги з охорони праці під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт.
Відправити товарно-матеріальні цінності за адресою підприємства, оформити супровідні
документи.
Оформити рахунки-фактури, товаротранспортні, накладні та рахунки.
Оформити документацію на одержані вантажі.
Професія: АДМІНІСТРАТОР
Код: 4222
Кваліфікація: адміністратор
Кваліфікаційна пробна робота
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Приклади робіт:
Провести системний аналіз макро- і мікро середовища організації.
Проаналізувати якісний склад колективу.
Визначити психологічні сумісності працівників
Визначити види служб персоналу
Організація робочого місця офіс-менеджера
Робота з наказами про зарахування і звільнення працівників
Робота з наказами про стимулювання праці
Формування особистої справи робітника
Створити базу даних працівників за допомогою СУД
Скласти алгоритм роботи з пояснювальними записками працівників
Ведення книги обліку персоналу
Скласти і проаналізувати план діяльності організації за місяць скласти органайзер керівника фірми на день
Оцінити виробничо-економічний потенціал організації
Скласти план впровадження інновацій у фірмі
Скласти алгоритм роботи адміністратора у години прийому громадян
Скласти карту - орієнтацію адміністратора на тиждень
Скласти портрети сучасного керівника з різними стилями правління
Виконати список релаксаційних вправ спілкування з клієнтами
Провести розподіл повноважень структурних підрозділів
Скласти схему делегувань і повноважень
Скласти блок-схему робочого місця адміністратора
Створити рекламу продукції. Яку виготовляє підприємство
Провести дизайн зони обслуговування відвідувачів
Провести дизайн кабінету керівника
Провести дизайн робочого місця офіс - менеджера
Передати інформацію за допомогою різних видів оргтехніки
Скласти алгоритм виконання розпоряджень, вказівок і рішень керівника
Розробити запобіжні заходи, щодо кризових ситуацій у діяльності колективу
Провести аналіз організаційної структури управління
Скласти схему співпраці з банками, податковою службою і органами місцевого самоврядування
Професія: БАРМЕН
Код: 5123
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1.Скласти прейскурант для різних типів підприємств ресторанного господарства.
2.Скласти карту вин для різних типів підприємств ресторанного господарства.
3.Скласти карту коктейлів для різних видів барів.
4.Скласти меню для різних типів підприємств ресторанного господарства.
5.Організувати робоче місце бармена.
6.Продемонструвати правила полірування скляного посуду. Техніка перенесення скляного
посуду.
7.Продемонструвати полірування столового порцелянового посуду та столових приборів,
техніка перенесення.
8.Продемонструвати прийоми роботи з підносом у торговому залі.
9.Продемонструвати прийом складання полотняних серветок.
10.
Продемонструвати техніку сервірування столів, послідовність виконання.
11.
Продемонструвати зустріч споживачів, розміщення їх за столом, подавання меню і
прийом замовлення.
12.
Приготувати та подати холодні закуски: з рибних продуктів та морепродуктів, м’ясних
продуктів, птиці, сиру.
13.
Приготувати та подати гарячі закуски: з рибних продуктів та морепродуктів, м’ясних
продуктів, птиці, сиру.
14.
Приготувати та подати солодкі страві: фрукти, плоди та ягоди натуральні, фруктові
десерти, морозиво.
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15.
Продемонструвати техніку подавання безалкогольних та слабоалкогольних напоїв.
16.
Продемонструвати правила відкоркування пляшок, техніку наливання виногорілчаних виробів.
17.
Продемонструвати прийоми наливання алкогольних напоїв. Підібрати посуд для
різноманітних алкогольних напоїв.
18.
Приготувати та подати коктейль-аперитив.
19.
Приготувати та подати коктейль Сауер.
20.
Приготувати та подати коктейль класичної групи.
21.
Приготувати та подати коктейль солодкої групи сау.
22.
Приготувати та подати коктейль групи кордіал.
23.
Приготувати та подати коктейль емульгаторної групи.
24.
Приготувати та подати коктейль за стандартами IBA.
25.
Приготувати та подати довгий змішаний напій.
26.
Приготувати та подати гарячий напій.
27.
Заповнити бланк рахунку, подати споживачеві. Здійснити розрахунок споживача.
28.
Продемонструвати прийоми збирання використаного посуду, приборів, столової
білизни.
29.
Провести розрахунок із споживачами через РРО.
30.
Продемонструвати техніку роботи на РРО.
Професія: БАРМЕН
Код: 5123
Кваліфікація: 5 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1.
Підібрати посуд, який використовується для подачі банкетних страв. Продемонструвати
прийоми перенесення.
2.
Скласти меню й розрахувати необхідний посуд для банкету “Коктейль”.
3.
Скласти меню на “Банкет-чай”. Способи подачі чаю.
4.
Скласти меню святкових тематичних вечорів.
5.
Скласти меню весілля, підібрати необхідний посуд, виконати сервіровку столу.
6.
Скласти винну карту вітчизняних та зарубіжних алкогольних напоїв.
7.
Скласти карту коктейлів.
8.
Продемонструвати прийоми декантування.
9.
Продемонструвати прийоми фрапірування.
10.
Продемонструвати прийоми шамбрірування.
11.
Продемонструвати презентацію вино-горілчаних виробів.
12.
Продемонструвати сервірування столу на банкет.
13.
Продемонструвати сервіровку столу при проведенні святкових тематичних вечорів.
14.
Продемонструвати сервірування столу для обслуговування новорічного банкету.
15.
Продемонструвати сервірування столу до “Банкету-чай”. Особливості обслуговування.
16.
Виконати сервірування для банкету з частковим обслуговуванням офіціантами.
17.
Виконати сервірування столу до сніданку для груп іноземних туристів.
18.
Виконати сервірування столу для банкету “Фуршет”.
19.
Виконати сервірування столу для обслуговування по типу “ Шведський стіл”.
20.
Продемонструвати техніку сервірування фуршетних столів. Особливості розміщення страв,
закусок на столі.
21.
Продемонструвати способи розміщення скляного посуду на столі в залежності від
асортименту напоїв.
22.
Продемонструвати способи сервірування столів для обслуговування банкетів і прийомів.
23.
Продемонструвати зустріч споживачів, прийом замовлення, послідовність виконання.
24.
Продемонструвати подачу меню. Рекомендації у виборі страв і напоїв. Прийом замовлення.
25.
Продемонструвати правила й техніку подачі других страв з використанням приставного
столика.
26.
Продемонструвати правила й техніку подачі гарячих напоїв.
27.
Продемонструвати правила й прийоми подачі шампанського. Прийом розливу.
28.
Продемонструвати техніку подачі вино-горілочних виробів.
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29.
Продемонструвати прийоми подачі страв іноземним туристам.
30.
Продемонструвати презентацію та дегустацію страв національних кухонь та вино-горілчаних
напоїв.
31.
Продемонструвати техніку подачі коктейлів, крюшонів, пуншей, грогів, глитвейнів, дейзів.
32.
Заповнити рахунок і продемонструвати техніку подачі рахунку та проведення розрахунку.
33.
Вивести звіти через РРО.
34.
Продемонструвати обслуговування банкету за столом з повним обслуговуванням офіціантів.
Подача страв в обнос.
35.
Продемонструвати прийоми обслуговування гостей на банкеті-коктейль.
36.
Продемонструвати техніку обслуговування банкету за столом з частковим обслуговуванням
офіціантами.
37.
Приготування та подача довгих змішаних напоїв.
38.
Приготування та подача оригінальних змішаних напоїв.
39.
Приготування та подача групових змішаних напоїв.
40.
Приготування та подача холодних закусок з м’яса, риби, птиці і морепродуктів.
41.
Приготування та подача гарячих закусок з м’яса, риби, птиці і морепродуктів.
Професія:
БДЖОЛЯР
Код: 6123
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Виконати роботи по огляду бджолиних сімей з дотриманням техніки безпеки і правил
поведінки
2. Виконання робіт по виставленню вуликів із зимівника
3. Підготовка бджолиних сімей до перевезення на медозбір
4. Розміщення вуликів на пасічному точку
5. Виконати роботи по підготовці вулика для використання
6. Провести дезинфекційні заходи вулика
7. Провести роботи по ремонту і фарбуванню вуликів
8. Виконати роботи з натягування дроту і навощування рамок
9. Виконати роботу по переробці воскової сировини на сонячній воскотопці або методом
розварювання
10. Здійснити роботи по утепленню бджолиних гнізд на зиму
11. Виконати роботи по підготовці бджіл та формуванню гнізд на
зимівлю
12. Виконати роботи по дезинфекції інвентарю
13. Провести ревізію бджолиної сім’ї.
Професія:
БДЖОЛЯР
Код: 6123
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Виконання робіт по обмеженню бджолиного гнізда за допомогою заставної дошки
2. Проведення робіт по приготуванню ароматизованого сиропу та роздавання його бджолам
3. Провести весняну ревізію бджолиної сім’ї
4. Провести розрахунок медового запасу місцевості
5. Надати допомогу бджолиним сім’ям після зимівлі
6. Виконати роботу по прискореному нарощуванню бджолиної сім’ї
7. Підготовити точок до виставлення бджолосімей
8. Виконати роботи по об’єднанню бджолосімей
9. Проведення робіт по підготовці бджолосімей до виведення маток
10. Виконати роботи по формуванню нуклеуса
11. Виконати роботи по формуванню індивідуального відводку
12. Провести протиройові заходи в бджолосім’ях
13. Виконати роботи по відбору медових стільників для відкачування меду
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14. Підготовка до роботи інвентарю для переробки воскової сировини
15. Підготовка воскової сировини до переробки та її переробка
16. Скласти календар цвітіння медоносів, маршрут перевезення і план перевезення пасіки на
медозбір.
Професія: БЕТОНЯР
Код: 7123.2
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Насікання бетонної поверхні ручним інструментом.
2. Приймання бетонної суміші з транспортних засобів.
3. Дозування складових за масою і об’ємом.
4. Розбирання бетонних та залізобетонних конструкцій вручну.
5. Пробивання отворів і борозен у бетонних та залізобетонних конструкціях ручними
інструментами.
6. Розбирання опалубки найпростіших конструкцій.
7. Очищення опалубки від бетону.
8. Догляд за бетоном.
Професія: БЕТОНЯР
Код: 7123.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Укладання бетонної суміші у фундаменти, основи, масиви.
2. Укладання бетонної суміші на горизонтальних площинах.
3. Улаштовування бетонних фундаментів під залив.
4. Улаштовування підстильних шарів і бетонних основ підлог.
5. Улаштовування цементної стяжки.
6. Насікання та розламування бетонних і залізобетонних конструкцій пневматичними та
електричними інструментами.
7. Замуровування вибоїн, отворів і борозен бетонною сумішшю.
8. Зрубування голів залізобетонних паль вручну та пневматичним інструментом.
9. Монтаж каналоутворювачів.
Професія: БЕТОНЯР
Код: 7123.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
Укладання бетонної суміші в опалубку колон, стін, балок, плит, мостових опор, бичків.
Укладання бетонної суміші на похилу площину.
Укладання спеціальних та важких бетонних сумішей в конструкцію.
Улаштування та ремонт чистих цементних підлог з нарізанням на смуги і шашки.
Улаштування чистих бетонних підлог методом вакуумування.
Улаштування і ремонт бетонних підлог.
Укладання бетонної суміші під воду.
Прорізування температурних швів з обробленням їх під час улаштування цементно-бетонного
дорожнього покриття.
Виготовлення на полігонах будівельних майданчиків блоків плитних прогонових будівельних
мостів.
Електро- і паропрогрівання бетону.

Професія: БУФЕТНИК
Код: 5123
Кваліфікація: 3 розряд
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Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:

підготовка робочого місця буфетника до роботи;
підготовка до роботи вагового устаткування. Визначення маси брутто, нетто;
підготовка до продажу:
гастрономічних товарів;
м’ясних;
рибних товарів;
молочних;
бакалійних товарів;
хлібобулочних виробів;
кондитерських товарів;
плодоовочевих товарів;
безалкогольних виробів;
підготовка пакувального матеріалу до роботи;
пакування різних груп товарів різними способами;
приймання товару до буфету;
надання консультації покупцям щодо цін, асортименту, відмінних особливостей товару;
зважування товару масою до 1 кг та підрахунок його вартості;
підрахунок вартості покупки різних видів товарів;
здійснення обміну товарів;
підготовка реєстраторів розрахункових операцій до роботи;
робота на реєстраторах розрахункових операцій. Розрахунок покупців, визначення
платіжності державних грошових знаків
Професія: БУФЕТНИК
Код: 5123
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:

- організація робочого місця буфетника. Підбір товару, необхідного обладнання,
інструментів і пакувальних матеріалів;
- оформлення супровідних документів при прийманні товару від постачальника;
- складання заявки на товар для поповнення товарного запасу;
- консультування покупців;
- здійснення контролю за термінами реалізації товарів, умовами зберігання;
- розшифрування маркувальних позначень товарів;
- перевірка якості та визначення відбракування:
гастрономічних товарів;
- м’ясних товарів;
- рибних товарів;
- молочних товарів;
- бакалійних товарів;
- хлібобулочних товарів;
- кондитерських товарів;
- свіжих та перероблених плодів та овочів;
- приготування, оформлення і відпуск :
- бутербродів різних видів;
- салатів;
- холодних закусок з рибних гастрономічних товарів;
- холодних закусок з м’ясних гастрономічних товарів;
- яєчень;
- омлетів;
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- сарделек і сосисок;
- страв з борошняних напівфабрикатів;
- страв з рибних напівфабрикатів;
- страв з м’ясних напівфабрикатів;
- гарячих напоїв: чаю, кави, какао;
- холодних напоїв: плодових напоїв, соків, змішаних напоїв;
- підготовка первинних документів для складання товарного звіту. Визначення залишків
товарів та тари на кінець дня;
- оформлення прилавкових вітрин.
- проведення покупок через РРО
Професія : ВЕРСТАТНИК ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ
Код: 7423.2
Кваліфікація: 1 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Приймання деталей після обробки на рейсмусових, чотирибічних, кругло пиляльних верстатах.
Професія : ВЕРСТАТНИК ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ
Код: 7423.2
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Деталі брускові, щитові не личковані – свердління отворів під шурупи, болти, костилі, шканти,
стяжки, завіси, ручки, замки.
2. Деталі брускові, щитові не личковані – фрезування крайки по лінійці.
3. Заготовки брускові – точіння деталей циліндричної форми.
4. Колодки взуттєві – свердління отворів під шурупи, під упор по кондуктору.
5. Лижі – свердління отворів під шурупи.
6. Основи, клепки, днища бочок – свердління шкантових отворів.
7. Палки круглі – торцювання в розмір.
8. Пиломатеріали, кратні заготовки, бруски – поперечне та поздовжне пиляння в розмір на
однопильних кругло пиляльних верстатах.
9. Шпали – свердління костильних отворів.
Професія : ВЕРСТАТНИК ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ
Код: 7423.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Блоки нижніх та верхніх пластин багатошарових лиж – рихтування на фугувальному верстаті.
2. Бруски, дошки, заготовки для щитів, столярних плит – фрезерування в прямий кут на
фугувальних верстатах.
3. Бруски, заготовки – фрезерування на рейсмусових верстатах у точний розмір за товщиною.
4. Вкладиші дерев’яні для залізобетонних шпал – свердління.
5. Вкладиші та хомути ящиків – свердління циліндричних, конічних отворів.
6. Дверцята, ящики, вкладиші, колодки взуттєві – свердління циліндричних, багатоступеневих,
конусних та пазових отворів.
7. Деталі конусні, циліндричні, дитячі іграшки, котушки для ниток, палки педальні, гамерштилі,
ніжки, ручки-кнопки – точіння, шліфування.
8. Деки щипкових інструментів – вибірка гнізда під розетку.
9. Деталі щитові нелицьові – обрізування звисів шпону після фанерування.
10. Заготовки для бочкової тари – торцювання з двох боків, фрезерування на клепкостругальних
верстатах.
11. Заготовки – відпилювання торців, зарізка шипів на однобічних та двобічних шипорізних
верстатах.
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12. Кільця пірамід, кулі, чашки – точіння на автоматі.
13. Малі деталі (доміно, кубики, лінійки, деталі іграшок) – стругання дисками в точний розмір у
пристроях.
14. Наличники, плінтуси, карнизи, бруски для рам дверей – фрезерування на верстатах з ручною
подачею.
15. Ободи тенісних ракеток – рихтування.
16. Пиломатеріали, щитові матеріали, фанера – пиляння в розмір за форматом та на деталі за
специфікацією.
17. Підбори – зрізання на висоті, свердління отворів та фрезерування виїмки верхньої та нижньої
поверхонь.
18. Стінки ящиків – фрезерування шпунта та прямого ящичного типу.
19. Щитові, брускові деталі, паркет штучний – фрезерування шпунта, гребеня, чверті.
Професія : ВЕРСТАТНИК ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ
Код: 7423.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Вкладиші – розточування циліндричних та конічних отворів, точіння корпусів, площинне та
наскрізне фрезерування.
2. Двері шаф – формування в розмір на фрезерних та круглопиляльних верстатах.
3. Деталі брускові фанеровані та гнуто клеєні – розкрій з вирізанням дефектних місць.
4. Деталі брускові, стінки ящиків, шухляд, коробок – фрезерування рамних, ящичних шипів,
провушин, шипів «ластівчин хвіст».
5. Деталі декоративні – точіння.
6. Деталі різні з масиву та клеєної деревини (меблеві деталі, деталі корпусів телевізорів, підбори,
колодки взуттєві, клюшки, лижі, напівободи, спиці коліс) – фрезерування, вибірка вікон за контуром,
за копіром, в шаблоні.
7. Дошки стругані профільовані – поділ на стрічкопильному верстаті на стругану тару.
8. Заготовки з круглих лісоматеріалів – розпилювання на стрічкопильному верстаті.
9. Заготовки чистові – торцювання.
10. Карнизи, розкладки, обшивка – фрезерування.
11. Коробки віконні – фрезерування бруса.
12. Кряжі березові – розпилювання на лижні заготовки.
13. Пиломатеріали – розкрій на резонансові заготовки.
14. Плити деревинноволокнисті, деревинностружкові – розкрій на верстатах, налагоджених
самостійно.
15. Прокладки міжпильні та зажимні для постава рамних пил – випилювання.
16. Сектори колодкові – криволінійне розпилювання на стрічкопильному верстаті.
17. Тара бочкова – обробка клепок в розмір на клепкофугувальних верстатах, вирізання дна,
фрезерування пазу.
18. Щити – стругання в розмір на двосторонніх рейсмусових верстатах.
Професія : ВЕРСТАТНИК ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ
Код: 8211.1
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:

Авто нормалі кріпильні – без центрове шліфування.

Балони та фітинги – токарне оброблення.

Болти, гайки, пробки, штуцери, крани - фрезерування граней під ключ.

Вали довжиною до 1500 мм - обдирання.

Вкладиші - свердління отворів під змащування.

Воротки та клупи - токарне оброблення.

Втулки для кондукторів - токарне оброблення з припуском на шліфування.

Гайки нормальні - зенкування отворів.

Деталі металоконструкцій малогабаритні - фрезерування.
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Кільця в складанні з валом - свердління отворів під шплінти.
Ключі торцеві зовнішні та внутрішні - токарне оброблення.
Ковзуни бокові візків рухомого складу - фрезерування.
Косинці установочні - шліфування.
Мітчики ручні та машинні - фрезерування стружкових канавок.
Осі, оправки - безцентрове шліфування.
Петлі - фрезерування шарнірів.
Пробки, шпильки - токарне оброблення.
Прокладки - фрезерування торців і скосів.
Ролики підшипників всіх типів і розмірів - попереднє шліфування торців.
Фрези і свердла з конічним хвостом - фрезерування лопаток.
Шланги і рукави повітряні гальмові - обдирання верхнього шару гуми.
Штіфти циліндричні - безцентрове шліфування.

Професія : ВЕРСТАТНИК ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ
Код: 8211.1
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:

Башмаки гальмові, балочки, підвіски тяглових електродвигунів, букси - фрезерування.

Вали довжиною понад 1500 мм - обдирання.

Вали, осі - свердління косих змащувальних отворів.

Вкладиші - шліфування кругле зовнішнє на оправці.

Втулки перехідні з конусом Морзе - токарне оброблення.

Зенкери і фрези зі вставними різальними елементами - токарне оброблення.

Зенківки конусні - шліфування конуса та різальної частини.

Зірочки, рейки зубчасті - фрезерування під шліфування.

Калібри плоскі - фрезерування робочої мірильної частини.

Кільця поршневі - розрізання, фрезерування замка.

Корпуси фільтрів - свердління отворів у фланцях.

Ножі для гільйотинних ножиць - шліфування плоских поверхонь.

Патрони свердлувальні - токарне оброблення.

Пуансони і матриці - токарне оброблення та шліфування площини та контуру.

Різці - фрезерування поверхонь передньої і задньої граней,

Розгортай циліндричні та конічні - шліфування хвостової частини.

Рукоятки фігурні - токарне оброблення.

Стрижні - токарне оброблення з нарізанням різьби.

Центри токарні - точіння під шліфування.

Шарошки сферичні та кутові - фрезерування.

Шатуни двигунів - фрезерування масляних прорізів.

Шестірні - свердління та розгортання отворів.

Штампи - свердління отворів під напрямні колонки.
Професія : ВЕРСТАТНИК ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ
Код: 8211.1
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:







Бабки задні - остаточне розточування отворів.
Балансири ресорні - фрезерування.
Балони - токарне оброблення.
Вали парових турбін - попереднє оброблення.
Валки холодного прокатування - фрезерування конусоподібних шліців за шаблоном.
Вальцівки - шліфування конуса та шийок.
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 Вінці черв'ячні однозахідні - фрезерування.
 Гвинти ходові - токарне оброблення з нарізанням різьби.
 Деталі верстатів - фрезерування шпоночних пазів.
 Диски для універсальних патронів металообробних верстатів -токарне оброблення з нарізанням
спіралі.
 Каретки, станини, містки, супорти верстатів - попереднє шліфування.
 Корпуси передніх бабок верстатів та редукторів - свердління, зенкування та розгортання отворів.
 Лопатки парових і газових турбін - остаточне фрезерування хвостовиків грибоподібних, Тподібного та зубчастого профілю.
 Муфти вмикання потужних дизелів - нарізання канавок, які перехрещуються.
 Обтікачі та кронштейни гребних гвинтів пластмасові -фрезерування.
 Оправки трубопрокатних станів - шліфування.
 Призми перевірочні - шліфування.
 Протяжки круглі - токарне оброблення.
 Ротори та якорі електродвигунів - токарне оброблення.
 Фартухи токарних та інших верстатів - свердління та розгортання отворів.
 Шийки і бочки валків всіх верстатів - обдирання та обробка.
ПРОФЕСІЯ: ВИШИВАЛЬНИЦЯ
КОД: 8263.2
КВАЛІФІКАЦІЯ: 1 РОЗРЯД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
Оздоблення виробів швом вперед голкою.
Оздоблення виробів швом назад голкою.
Оздоблення виробів стебловим швом.
Оздоблення виробів тамбурним швом.
Оздоблення виробів швом козлик.
Оздоблення виробів петельним швом.
Обробка країв виробів китицями.
Обробка країв виробів бахромою.
Обробка країв виробів рубцями.
Обробка країв виробів кутами.

ПРОФЕСІЯ: ВИШИВАЛЬНИЦЯ
КОД: 8263.2
КВАЛІФІКАЦІЯ: 2 РОЗРЯД
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Оздоблення виробів мережкою прутик.
Оздоблення виробів мережкою перехрещений прутик.
Оздоблення виробів мережкою жучок.
Оздоблення виробів мережкою панка.
Оздоблення виробів мережкою черв’ячок.
Оздоблення виробів мережкою стовпчик.
Оздоблення виробів мережкою гречечка.
Оздоблення виробів мережкою вівсяночка.
Оздоблення виробів мережкою лучка.
Оздоблення виробів мережкою ляхівка.
Оздоблення виробів мережкою багаторядова ляхівка.
Нанесення малюнка вишивки на тканину за допомогою копіювального паперу.
Нанесення малюнка вишивки на тканину машинною строчкою.
Нанесення малюнка вишивки на тканину за допомогою трафарету.
Нанесення малюнка вишивки на тканину термоперевідним малюнком.
Оздоблення виробів прямою строчкою машинної вишивки.
Оздоблення виробів ламаною строчкою машинної вишивки.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Оздоблення виробів строчкою машинної вишивки вісімка.
Оздоблення виробів строчкою машинної вишивки вилюшка.
Оздоблення виробів бісерним швом.
Оздоблення виробів швом насип.
Оздоблення виробів швом луска.
Оздоблення виробів гладдєвим валиком.
Оздоблення виробів машинною ажурною вишивкою простої складності.
Приметування аплікацій.
Обв’язування виробів бахромою.
Вирізування спеціальними ножицями вишитих і штучних виробів.

ПРОФЕСІЯ: ВИШИВАЛЬНИЦЯ
КОД: 8263.2
КВАЛІФІКАЦІЯ: 3 РОЗРЯД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
Оздоблення виробів мережкою багаторядова ляхівка.
Оздоблення виробів мережкою прутик з настилом.
Оздоблення виробів мережкою ляхівка з настилом.
Оздоблення виробів мережкою чисна.
Оздоблення виробів мережкою безчисна.
Оздоблення виробів мережкою затяганка.
Оздоблення виробів мережкою шабак.
Оздоблення виробів технікою ручної вишивки ретязь.
Оздоблення виробів технікою ручної вишивки хрестик.
Оздоблення виробів технікою ручної вишивки занизування.
Оздоблення виробів технікою ручної вишивки штапівка.
Оздоблення виробів технікою ручної вишивки лиштва.
Оздоблення виробів технікою ручної вишивки поверхниця.
Оздоблення виробів технікою ручної вишивки кафасор.
Оздоблення виробів технікою ручної вишивки солов’їні вічка.
Оздоблення виробів технікою ручної вишивки зерновий вивід.
Оздоблення виробів рушниковими швами.
Оздоблення виробів декоративною гладдю.
Оздоблення виробів полтавською гладдю.
Оздоблення виробів машинною ажурною вишивкою з бридами.
Оздоблення виробів машинною ажурною вишивкою з павуками.
Оздоблення виробів простою сіткою машинної ажурної вишивки.
Оздоблення виробів дрібною сіткою машинної ажурної вишивки.
Оздоблення виробів сіткою з павуками машинної ажурної вишивки.
Оздоблення виробів сіткою з павуками та вузликами машинної ажурної вишивки.
Оздоблення виробів сіткою з ляхівками машинної ажурної вишивки.
Оздоблення виробів машинною ажурною вишивкою із сітками.
Оздоблення виробів машинною швидкою гладдю.
Оздоблення виробів машинною напівгладдю.
Оздоблення виробів машинною м’якою гладдю.
Оздоблення виробів машинною випуклою гладдю.
Оздоблення виробів машинною гладдю у прикріп.
Оздоблення виробів машинним стебловим швом.
Оздоблення виробів машинним швом стяг.
Оздоблення виробів машинними гладдєвими фестонами.

ПРОФЕСІЯ: ВИШИВАЛЬНИЦЯ
КОД: 8263.2
КВАЛІФІКАЦІЯ: 4 РОЗРЯД
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Оздоблення виробів складними візерунками та малюнками художньої гладі.
Оздоблення виробів складними візерунками та малюнками білої та прорізної гладі.
Оздоблення виробів складними візерунками та малюнками тонової гладі.
Оздоблення виробів накладною аплікацією.
Оздоблення виробів вишивкою бісером.
Оздоблення виробів вишивкою стеклярусом.
Оздоблення виробів вишивкою блискітками.
Оздоблення виробів зборками.
Оздоблення виробів пухликами.
Оздоблення виробів курячими шкірками.
Оздоблення виробів машинною ажурною вишивкою з мозаїчними сітками неправильної форми.
Оздоблення виробів машинною ажурною вишивкою з мозаїчними сітками “стільники”.
Оздоблення виробів машинною ажурною вишивкою з мозаїчними сітками “цеглинки”.
Оздоблення виробів складними візерунками та малюнками машинної художньої гладі.
Оздоблення виробів складними візерунками та малюнками машинної прорізної і точкової гладі.
Оздоблення виробів машинною накладною аплікацією.
Оздоблення виробів машинною виворітньою аплікацією.
Оздоблення виробів машинною з’єднувальною аплікацією.
Оздоблення виробів машинною кольоровою аплікацією.
Оздоблення виробів машинною аплікацією по тюлю.

Професія - ГАЗОЗВАРНИК
Код: 7212.1
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1.Болти буксовані, колончасті та центрові наплавлення місць вироблення.
2.Горловини бензобаків автомобілів-паяння .
3.Деталі каркасів бортового тента - прихвачування та зварювання.
4.Ілюмінатори та кришки зварювання.
5.Конуси масляних насосів та фільтрів автомобілів наплавлення раковин у відливках.
6.Кожухи захисні-зварювання.
7.Кришки жолобів під вагонного освітлення-зварювання
8.Кронштейни кріплення глушника до рами автомобіля-наплавлення тріщин
9.Кутові листи внутрішнього та зовнішнього обшивання трамвая-зварювання надрізів.
10 Опоки приварювання вушок.
11. Піддони до верстатів зварювання
12. Підсилювачі крил автомобілів-зварювання
13. Труби приймальні зварювання запобіжних сіток
14. Фіксатори гідравлічних механізмів автосамоскидів-зварювання
Професія - ГАЗОЗВАРНИК
Код: 7212.1
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Болти буксові, колончаті та центрові – наплавлення місць виробітки.
2. Горловини бензобаків автомобілів – пайка.
3. Деталі автомобілів горловини масло нагрівача, коробку та кришку картера – усунення дефектів
наплавлення.
4. Диски гальмові бронзові – усунення раковин.
5. Кулі газифікаторів латунні – наплавлення.
6. Задні мости автомобілів – усунення раковин у відливках.
7. Облицювання радіатора автомобіля – усунення тріщин.
8. Поплавці регулятора рівня (арматура) – зварювання.
9. Рамки профілі вікна кабіни водія – зварювання.
10. Резервуар для негорючих рідин та гальмівних систем рухомого складу – зварювання.

18

11. Сальники валів переборочні – наплавлення корпусу та натискної втулки.
12. Труби вентиляційні – зварювання.
13. Труби газо вихлопні мідні – зварювання.
14. Труби зв’язані димогарні в котлах та труби пароперегрівачів – зварювання.
15. Труби гальмівної магістралі – зварювання.
16. Трубопроводи безнапірні для води (крім магістральних) – зварювання.
17. Трубопроводи зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання та теплофікації – зварювання в
цехових умовах.
Професія - ГАЗОЗВАРНИК
Код: 7212.1
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Арматура трубопроводів запорна з кольорових металів та сплавів під пробний тиск до 4,9
МПа—усунення дефектів наплавленням.
2. Блоки циліндрів двигунів автомобілів—усунення раковин у відливках.
3. Вали колінчасті—наплавлення шийок.
4. Вироби з кольорових сплавів тонкостінні (кришки повітря охолоджувачів, підшипникові щити,
вентилятори турбогенераторів)—наварювання тіла латунню або силуміном.
5. Вироби чавунні великі(рами, шківи, маховики, шестерні)—усунення раковин та тріщин.
6. Вкладиші бронзові та латунні—наплавлення на стальні підшипники.
7. Деталі та вузли з кольорових металів—зварювання з послідовним випробуванням під тиском.
8. Зуби чавунних шестерень—наплавлення.
9. Картери великих моторів та корпуси механічної передачі тепловозів—зварювання.
10. Котушки полюсів електричних машин з полосової міді—зварювання перемичок.
11. Підшипники та вкладиші буксові дишлові—наплавлення за рамкою та наплавлення тріщин.
12. Резервуари повітряні тролейбусів—зварювання.
13. Трубні елементи котлів, бронелисти—гаряче плавлення.
14. Трубопроводи зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання та теплофікації зварювання під
час монтажу.
15. Трубопроводи технологічні—зварювання.
16. Трубопроводи зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання низького тиску—зварювання в
цехових умовах.
Професія:
ГАЗОРІЗАЛЬНИК
Код:
7212.2
Кваліфікація: 1 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Зливки – відрізання донної частини.
2. Сталевий брухт – різання
Професія:
ГАЗОРІЗАЛЬНИК
Код:
7212.2
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1.
2.
3.
4.

Заклепки – зрізування головок.
Ключі гайкові, заглушки – різання за копіром.
Фланці плескаті – різання на переносних та стаціонарних машинах.
Різання стального важкого брухту.

Професія:
ГАЗОРІЗАЛЬНИК
Код:
7212.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
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Приклади робіт:
1. Апаратура нафтохімічна: резервуари, сепаратори, посудини тощо – вирізання отворів без скосу
краю.
2. Балансири ресорного підвішування рухомого складу – вирізання за розміткою вручну.
3. Балансири та важелі гальмової системи пасажирських вагонів – різання на напівавтоматичних
машинах.
4. Деталі з листової сталі товщиною до 40 мм – вирізання вручну за розміткою.
5. Деталі з листової сталі товщиною до 60 мм – вирізання вручну за розміткою.
6. Деталі моделей – різання за фігурними шаблонами.
7. Деталі фігурні – вирізання на кисневих машинах з одночасною роботою трьох різаків.
8. Заготовки для ручного або автоматичного електродугового зварювання, різання без скосів краю.
9. Конструкції суднові – вирізання отворів.
10. Лапи кронштейнів гребних валів – відрізання.
11. Листи зовнішнього обшивання – різання на кисневій машині без розроблення краю.
12. Метал профільний та сортовий – різання під час заготовки.
13. Настил – різання під час установлення.
14. Рами, кришки, боковини, кузови вагонів – різання під час складання.
15. Труби загального призначення – різання без скосу краю.
Професія:
ГАЗОРІЗАЛЬНИК
Код:
7212.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Апаратура нафтохімічна: резервуари, сепаратори, посудини тощо – вирізання отворів зі скосом
кромки.
2. Брикети – різання.
3. Деталі з листової сталі товщиною понад 60 мм – вирізання вручну за розміткою.
4. Деталі з листової сталі товщиною від 40 до 100 мм – вирізання вручну за розміткою та
розбирання кромок під зварювання.
5. Деталі з листової нержавіючої сталі, алюмінієвих або мідних сплавів – різання зі скосом кромок..
6. Деталі складні фігурні з листової та легованої сталі – різання на горизонтальній машині за
кресленням із застосуванням фотопроекційного способу розмічання або роликового повідка при
одночасній роботі найбільшої кількості різаків.
7. Деталі складної конфігурації з листової сталі з розробкою кромок під зварювання – різання.
8. Конструкція доменних печей: кожухи, повітронагрівачі, газопроводи – різання зі скосом кромок.
9. Конструкції відповідальні – поверхневе різання дефектів з підготовкою кромок під зварювання.
10. Листи зігнуті з однобічною розробкою кромок – різання.
11. Обшивання та набір при складанні корпуса о об’ємних секцій – різання вручну за розміткою.
12. Труби – різання зі скосом кромки.
13. Штевні, кермові рами – різання.
Професія: ДРУКАР ВИСОКОГО ДРУКУВАННЯ
Код: 8251.2
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Опитування інструктажу з техніки безпеки, пожежної безпеки, електробезпеки в навчальній
майстерні високого друку.
2. Догляд за плоскодрукарською стопциліндровою та тигельною машинами.
3. Визначення пробільного матеріалу за розмірами і видами.
4. Рахунок і зштовхування паперу.
5. Регулювання вивідного пристрою, фарбового та друкарського апаратів на тигельних машинах.
6. Регулювання фарбового апарата, вивідного пристрою. Розташування передніх і бокового упорів,
приклонів, клапанів на плоскодрукарській стопциліндровій машині.
7. Підготовка і встановлення постійної частини декеля на плоскодрукарській стопциліндровій машині.
8. Підготовка і встановлення змінної частини на плоскодрукарській стопциліндровій машині.
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9. Підготовка і встановлення декеля змінної частини на тигельній машині.
10. Ручне накладання аркушів паперу від себе на плоскодрукарській стопциліндровій машині.
11. Ручне накладання аркушів паперу до себе на плоскодрукарській стопциліндровій машині.
12. Ручне накладання аркушів паперу на тигельній машині.
Професія: ДРУКАР ВИСОКОГО ДРУКУВАННЯ
Код: 8251.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Виготовлення макетів повного і звичайного для спуску 4-х полос.
2. Виготовлення книжково-журнального спуску 4 полос за макетом і за правилами спуску полос
наборних текстових форм.
3. Виготовлення макету повного і звичайного для книжково-журнального спуску 8 полос із
своїм і чужим зворотом текстових наборних форм.
4. Виготовлення книжково-журнального спуску 8 полос із своїм і чужим зворотом за макетом
і за правилами спуску полос.
5. Виготовлення макетів повного і звичайного для книжково-журнального спуску 16 полос із
своїм і чужим зворотом текстових наборних форм.
6. Виготовлення книжково-журнального спуску 16 полос із своїм і чужим зворотом текстових
наборних форм за макетом і за правилами спуску полос.
7. Виготовлення книжково-журнального спуску полос підборкою аркуш на аркуш,
вкладкою аркуш в аркуш.
8. Виготовлення комбінованого спуску полос текстових наборних форм.
9. Виготовлення книжково-журнального альбомного спуску 4-х полос зі своїм і чужим
зворотом за макетом і за правилами спуску полос.
10. Виготовлення книжково-журнального альбомного спуску 8 полос із своїм і чужим
зворотом за макетом і згідно правил спуску полос.
11. Виготовлення книжково-журнального альбомного спуску 16 полос зі своїм і чужим
зворотом за макетом і згідно правил спуску полос.
12. Виготовлення книжково-журнального альбомного спуску 32 полос із своїм і чужим
зворотом за макетом і згідно правил спуску полос.
13. Виконання розкладки за розгоном тиражного аркуша паперу текстових наборних форм.
14. Виконання розкладки за таблицею текстових наборних форм.
15. Виконання розкладки за розрахунком текстових наборних форм.
16. Виконання попередньої приладки текстових наборних форм.
17. Виконання приладки в машині текстових наборних форм.
18. Підготовка робочого місця до спуску простих форм у машину.
19. Виконання спуску, обкладки, заключки простої таблично-бланкової форми у тигельній машині.
20. Виконання розкладки за розгоном тиражного аркуша паперу простої таблично-бланкової
форми на тигельних машинах.
21. Виконання попередньої приладки простої таблично-бланкової форми на тигельних
машинах.
22. Виконання попередньої приладки в машині простої таблично-бланкової форми на
тигельних машинах.
23. Виконання приправкиу простої таблично-бланкової форми на тигельних машинах.
24. Підготовка робоче місце до спуску простих таблично-бланковоих форм у плоскодрукарську стопциліндрову машину.
25. Виконання спуску і обкладку простої таблично-бланкової форми на плоскодрукарській
стопциліндровій машині.
26. Виконання розкладки за розгоном тиражного аркуша паперу простої таблично-бланкової
форми при друкуванні на плоскодрукарській стопциліндровій машині.
27. Виконання попередньої приладки простої таблично-бланкової форми при друкуванні на
плоскодрукарській стопциліндровій машині.
28. Виконання приладки в машині простої таблично-бланкової форми при друкуванні на
плоскодрукарській стопциліндровій машині.
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29. Виконання першої та другої приправки при друкуванні простих таблично-бланкових форм
на плоскодрукарській стопциліндровій машині.
Професія: ДРУКАР ВИСОКОГО ДРУКУВАННЯ
Код: 8251.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Виконання монтажу пластинчатих стереотипів на підставку діагонального типу.
2. Виконання розкладки при друкуванні пластинчатих стереотипів по тиражному аркушу.
3. Виконання попередньої приладки пластинчатих стереотипів.
4. Виконання приладки в машині пластинчатих стереотипів.
5. Виконання кріплення пластинчатих стереотипів до підставки.
6. Виконання першої приправки під пластинчатий стереотип.
7. Виконання другої приправка під пластинчатий стереотип.
8. Виконання першої приправки на декелі при друкуванні пластинчатих стереотипів.
9.
Виконання другої приправки на декелі при друкуванні пластинчатих стереотипів.
Професія: ДРУКАР ОФСЕТНОГО ПЛОСКОГО ДРУКУВАННЯ
Код: 8251.2
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Догляд за машинами офсетного плоского друку та машинами для виготовлення офсетних
друкарських форм електрографічним способом та контактним копіюванням.
2. Виготовлення макетів для книжково-журнальної та альбомної продукції.
3. Виконання монтажу фотоплівок на монтажному столі.
4. Виготовлення форм електрографічним способом та контактним копіюванням.
5. Підготовка та приладка зволожувального апарата.
6. Підготовка та приладка фарбового апарата.
7. Підготовка та приладка друкарського апарата.
8. Підготовка та приладка аркушеподавальної системи.
9. Підготовка та приладка аркушепровідної системи.
10. Підготовка та приладка аркушевивідної системи.
11. Підготовка та проведення акліматизації паперу до друкування.
12. Коректування властивостей фарби та способи підбору кольорів.
Професія: ДРУКАР ОФСЕТНОГО ПЛОСКОГО ДРУКУВАННЯ
Код: 8251.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Завантаження самонакладу: вимоги, формат та акліматизація паперу.
Встановлення та закріплення офсетної друкарської форми на формному циліндрі.
Отримання пробного відбитка.
Приладка друкарських форм.
Регулювання кількості подачі вологи та фарби на форму.
Підготовка та приладка зволожувального апарата.
Підготовка та приладка фарбового апарата.
Підготовка та приладка друкарського апарата.
Регулювання натиску в залежності від виду друкованої продукції та товщини паперу.
Корегування властивостей фарби для різних видів паперу.
Змішування фарб: основні та допоміжні кольори і способи їх отримання.

Професія: ДРУКАР ОФСЕТНОГО ПЛОСКОГО ДРУКУВАННЯ
Код: 8251.2
Кваліфікація: 4 розряд
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Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Завантаження самонакладу: вимоги до паперу, формату та акліматизація паперу.
2. Встановлення та закріплення форми на формних циліндрах.
3. Отримання пробного відбитка.
4. Контролювання кількості подачі вологи та фарби на форму.
5. Друкування кольорової продукції з накладанням фарб у певній послідовності.
6. Контролювання збігу фарб за хрестами-мітками та шкалами оперативного контролю.
7. Друкування високохудожніх робіт зі штриховими та растровими ілюстраціями з лініатурою
вище 100 dpi.
8. Контроль якості багатофарбового друку, визначення недоліків та способи їх усунення.
9. Управління системами дистанційного налагодження, контролю та регулювання
друкувального процесу на багатофарбових аркушевих машинах.
Професія: ЕЛЕКТРОСЛЮСАР (СЛЮСАР) ЧЕРГОВИЙ ТА З РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ
Код: 7241.1
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Арматура електроосвітлювальної та сигнальної мережі низької напруги – монтаж та встановлення
приладів, світильників, звукових сигнальних пристроїв, рубильників, вимикачів тощо.
2. Апарати телефонні – ремонт.
3. Газоаналізатори, газовизначники – огляд, поточний ремонт.
4. Вагонетки шахтові і для доставляння людей по гірничих виробках – заміна скатів, підшипників,
зчепів, буферів; виправлення кузовів.
5. Газоаналізатори, газовизначники типів ШІ-3, ШІ-5, АСМТ – огляд, поточний ремонт.
6. Грохоти – заміна сит.
7. Дробарки, вагоноперекидачі (в підземних умовах) – ремонт і технічне обслуговування.
8. Електродвигуни низьковольтні – розбирання, збирання із заміною підшипників, встановлення і
підключення.
9. Кабелі гнучкі та броньовані – прокладання, підвішування, кріплення, сухе оброблення кабелів
низької напруги.
10. Конвеєри – заміна роликів, роликоопор, електродвигунів, редукторів, барабанів приводних і
натяжних головок, регулювання натягу стрічки та ланцюгів.
11. Конвеєрі скребкові – монтаж, демонтаж.
12. Контактори, реле, контролери, командоапарати – перевірка та ремонт з зачищенням контактів.
13. Коробки розподільні – заміна та встановлення запобіжників та рубильників.
14. Машини навантажувальні – заміна шківів, пальців, кріплення канатів.
15. Машини навантажувально-доставні – розбирання ведучих мостів, регулювання зазорів головної
передачі блокового редуктора; зняття й промивання баків гідравліки, нейтралізації та палива.
16. Насоси – заміна втулок, з’єднувальних пальців муфт; набивання сальників; приєднання
трубопроводів, підключення електродвигунів; технічне обслуговування.
17. Перекидачі, живильники, штовхачі, стаціонарні водозливні установки, вибійні молотки,
перфоратори, гідромонітори – монтаж, демонтаж, ремонт, технічне обслуговування.
18. Однофазні та трифазні лічильники – встановлення та підключення до мережі.
Професія: ЕЛЕКТРОСЛЮСАР (СЛЮСАР) ЧЕРГОВИЙ ТА З РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ
Код: 7241.1
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Апаратура пускорегулювальна – розбирання, збирання із заміною або відновленням, підгонкою
деталей.
2. Барабани сушильні, труби-сушарки – перевірка й усунення порушень герметичності сушильного
тракту; ремонт мішалок та живильників.
3. Вантажо-доставні машини - розбирання, збирання та встановлення системи гідравліки, циліндрів,
кермового керування; ремонт головної рами, стріли, ковша, ведучих валів.
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4. Грохоти інерційні та самобалансувальні – заміна вібраторів, пружин, корпусу короба,
регулювання.
5. Дробарки валкові, корпусні, щокові – заміна сегментів і валків у складеному вигляді, конуса, що
подрібнює, у складеному вигляді, ексцентрика, приводного вала в зборі, заміна щоки, що подрібнює.
6. Екскаватори, відвалоутворювачі, транспортно-відвальні мости – монтаж, демонтаж, ремонт,
технічне обслуговування; ремонт гідравлічної системи; заміна і ремонт гідравлічних домкратів,
гідроциліндрів, маслопроводів, запірної арматури та приладів.
7. Елеватори зневоднювальні – заміна ківшового ланцюга.
8. Електродвигуни високовольтні – розбирання, збирання, заміна підшипників, щіткотримачів,
щіток, ремонт колекторів, усунення пошкодження обмоток.
9. Компресори – заміна поршневих кілець, металевих сальників, шатунних болтів, клапанів.
10. Конвеєри стрічкові з шириною стрічки до 1400 мм – заміна і ремонт стрічок з обробленням
кінців, зчалюванням та вулканізацією.
11. Крани, електровози – ремонт.
12. Машини гірничі, самохідні, бурові верстати і установки, самохідні вагони, підіймальні машини
(лебідки) – розбирання, ремонт, збирання, випробування та регулювання вузлів середньої складності;
ремонт двигуна, самохідних кареток.
13. Преси брикетні – заміна комплектів формувального інструменту.
14. Системи потоково-транспортні – перевірка стану технологічного і резервного захисту, датчиків,
електромагнітів храпових зупинників, роботи кінцевих вимикачів, електроблокувань; встановлення
датчиків.
15. Станції телефонні автоматичні – ремонт, налагодження, обслуговування.
16. Трансформатори та розподільні пристрої – ревізія.
17. Трубопроводи діаметром понад 6" – прокладання; виготовлення та встановлення підпор; заміна
окремих секцій трубопроводів і запірної арматури.
18. Установки бурові другого-п’ятого класів для буріння геологорозвідувальних свердловин на
тверді корисні копалини, установки для буріння гідрогеологічних і геофізичних свердловин – ремонт,
технічне обслуговування.
19. Установки вентиляційні – обслуговування і ремонт; заміна напрямних лопаток.
20. Установки дегазаційні та аспірацій ні стаціонарні – монтаж, ремонт, демонтаж.
21. Центрифуги зневоднювальні – заміна конусного щита, скребків, шнека, насоса.
Професія : ЕКСКУРСОВОД
Код: 5141.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
Під наглядом керівника:
Проведення екскурсії в музеї для дітей шкільного віку.
Проведення екскурсії краєзнавчого характеру для молоді.
Проведення оглядової екскурсії для приїжджих туристів.
Проведення виїзної екскурсії.
Проведення індивідуальної екскурсії
Професія : ЕКСКУРСОВОД
Код: 5141.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
Проведення екскурсії для різних вікових груп.
Проведення екскурсії для місцевого населення.
Проведення екскурсії за індивідуальним замовленням.
Проведення виїзної екскурсії.
Професія – ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК З ОСВІТЛЕННЯ ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Код – 7137.2
Кваліфікація: 2 розряд
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Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Установлювання та закладання деталей кріплення для освітлювальних проводок (гвинти, шурупи,
ролики
2. Встановлення скоб, крюків, конструкцій.
3. Встановлення та закладання деталей кріплення для освітлювальних проводок.
4. Знімання верхнього джгутового покриття кабелю вручну
5. Виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів.
6. Фарбування проводів та кабелів
7. Пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну
Професія – ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК З ОСВІТЛЕННЯ ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Код – 7137.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.
Заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп
2.
Монтаж електроустановочних виробів, перемикачів, та штепсельних розеток.
3.
Монтаж мереж заземлення.
4.
Демонтаж проводки у ізоляційних трубах
5.
Установлювати відгалужовані коробки для кабелів та проводок
6.
Монтаж розподільних пристроїв
7.
Монтаж відкритих електропроводок безпосередньо по поверхням будівельних конструкцій
8.
Різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців;
9.
Установлювати дюбелі;
10.
Закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття;
11.
Розкочувати привода з устаткуванням барабанів;
12.
Монтаж мережі заземлення;
13.
Демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи;
14.
Демонтувати прості апарати та прилади;
15.
Прокладати тимчасові освітлювальні проводки;
16.
Пробивання гнізд та отворів механізованим інструментом;
17.
Установлювати відгалужуванні короби для кабелів та проводів;
18.
Установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням
ізометрій;
19.
Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у
житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках.
Професія – ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК З ОСВІТЛЕННЯ ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Код – 7137.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.
З’єднання. Обробляння кінців та приєднування проводів жил кабелів до 70 мм2 всіма
способами .
2.
Установлення конструкцій для тросових проводок
3.
Прокладання сталевих та пластмасових труб у борознах, підлозі, стінах, формах, колонах.
4.
Прокладання кабельних лотків, та перфорованих монтажних кабелів
5.
Заряджання та встановлення світильників, що мають від 7 до 12 ламп
6.
Монтаж трифазних розеток
7.
Продзвонка кабелів та проводок
Професія — ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК
Код — 7212.1
Кваліфікація — 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
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1.
Баки трансформаторів – підведення стінок під автоматичне зварювання.
2.
Балки колискові, бруси підресорні і надресорні суцільнометалеві вагонів електросекцій –
приварювання підсилювальних косинців, напрямних та центрувальних кілець.
3.
Балки прокатні – наварювання точок, захоплювальних штабів за розміткою.
4.
Башмаки леєрних стояків – різання на кораблі.
5.
Бійки і шаблони парових молотів – наплавлення.
6.
Болти буксові, колінчасті і центрові – наплавлення місць відпрацювання.
7.
Брухт стальний для шихти – різання.
8.
Відливки стальні та чавунні дрібні – усування раковин на місцях, які не обробляються
плавленням.
9.
Деталі каркасів бортового тенту – прихвачування та обварювання.
10.
Деталі металеві контейнерів – гаряче плавлення.
11.
Діафрагми рам платформ і металевих напіввагонів – приварювання ребер.
12.
Додатки та ливники на стальних відливках товщиною до 300 мм – різання.
13.
Жеребейки – зварювання.
14.
Заклепки – різання головок.
15.
Каркаси і деталі гальмових площадок вантажних вагонів та віконні каркаси пасажирських
вагонів – зварювання.
16.
Кожухи і огорожі, слабонавантажені вузли сільськогосподарських машин – зварювання.
17.
Кожухи масляних насосів і фільтрів автомобілів – наплавлення раковин у відливках.
18.
Кришки жолобів підвагонного освітлення –зварювання.
19.
Кронштейни жниварки, валики гальмового керування – зварювання.
20.
Кронштейни кріплення глушника до рами автомобіля – наплавлення тріщин.
21.
Кронштейни для кріплення гірничошахтного устаткування – зварювання.
22.
Кронштейни підрамників автосамоскидів – зварювання.
23.
Листи кутові внутрішнього і зовнішнього обшивання трамваю – заварювання надрізів.
24.
Накладки і підкладки ресорні – зварювання.
25.
Опоки дрібні – приварювання вушок.
26.
Опоки стальні дрібних розмірів – зварювання вушок.
27.
Піддони до верстатів – зварювання.
28.
Підсилювачі крил автомобілів – зварювання.
29.
Рами баків трансформаторів – зварювання.
30.
Рами матраців ліжок, сітки панцирні та ромбічні – зварювання.
31.
Труби приймальні – наплавлення запобіжних сіток.
32.
Фіксатори гідравлічні механізмів автосамоскидів – зварювання.
33.
Фундаменти невідповідальні, дрібні вузли з маловуглецевих і низьколегованих сталей –
напівавтоматичне зварювання на стелажі.
Професія — ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК
Код — 7212.1
Кваліфікація — 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Арматура з олов’яних бронз та крем’янистої латуні під пробний тиск до 1,6 МПа (15,5 атм) – наплавлення
дефектів.
2. Барабани бітерні та різальні, передні і задні вісі тракторного причепу, дишла і рами комбайна і
хедера, шнеки жниварки, гребка і мотовила - зварювання.
3. Бокові, перехідні площадки, підніжки, каркаси та обшивання залізничних вагонів - зварювання.
4. Балансири ресорного підвішування рухомого складу - вирізання за розміткою вручну.
5. Буї і бочки рейдові, артщити і понтони - зварювання.
6. Вали колінчасті двигунів і вали кулачкові автомобілів - заварювання спецсталями дефектів
напівоброблених поковок.
7. Вали електричних машин - наплавлення шийок.
8. Глушники - зварювання.
9. Двигуни внутрішнього згорання (паливна та повітряна системи) - зварювання.
10. Деталі автомобіля (горловина маслонагрівача, картер коробки, кришка картера) - наплавлення
дефектів.
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11. Деталі з листової сталі товщиною до 60 мм – вирізання вручну за розміткою.
12. Деталі каркасу кузова вантажних вагонів - зварювання.
13. Деталі кулісного механізму - наплавлення отворів.
14. Диски гальмові бронзові - наплавлення раковин.
15. Додатки, ливники у відливках складної конфігурації товщиною понад 300 мм - різання.
16. Заготовки для ручного або автоматичного електродугового зварювання - різання без скосу.
17. Каркаси для щитів і пультів керування - зварювання.
18. Катки опорні - зварювання.
19. Кожухи в складанні, котли обігрівання - зварювання.
20. Кожухи еластичних муфт - зварювання.
21. Колодки гальмові вантажних автомобілів, кожухи, піввісі заднього моста - підварювання.
22. Конструкції, вузли, деталі під артустановки - зварювання.
23. Корпуси електричної вибухонебезпечної апаратури - зварювання.
24. Крани вантажні - наплавлення скатів.
25. Кузови автосамоскидів - зварювання.
26. Кулі газифікаторів латунні (відкриті) - наплавлення.
27. Мости задні автомобілів - наплавлення раковин у відливках.
28. Облицювання радіаторів автомобіля - заварювання тріщин.
29. Поплавки регулятора рівня (арматура) - зварювання.
30. Проектори - приварювання до корпусу корабля.
31. Рамки дишел паровоза - наплавлення.
32. Рамки профільні вікна кабіни водія - зварювання.
33. Рами пантографів - зварювання.
34. Рами тепловоза - приварювання кондукторів, листів, настилу, деталей.
35. Резервуари для негорючих рідин і гальмових систем рухомого складу -зварювання.
36. Різці фасонні і штампи прості - зварювання.
37. Сальники валів перебіркові - наплавлення корпусу і натискної втулки.
38. Станини верстатів малих розмірів - зварювання.
39. Стояки, бункерні решітки, перехідні площадки, сходи, перила огорожі, настили, обпливання котлів
- зварювання.
40. Ступиці заднього колеса, задній міст та інші деталі автомобіля – паяння ковкого чавуну.
41. Стики і пази секцій, перегородок палуб, вигородок - автоматичне зварювання на стелажі.
42. Труби вентиляційні - зварювання.
43. Труби газовихлопні мідні - зварювання.
44. Труби димові висотою до 30 м та вентиляційні з листової вуглецевоі сталі - зварювання.
45. Труби зв'язані димогарні в котлах і труби пароперегрівачів - зварювання.
46. Труби загального призначення - різання скосу кромок.
47. Труби гальмової магістралі - зварювання.
48. Трубопроводи безнапірні для води (крім магістральних) - зварювання.
49. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання та теплофікації - зварювання в
цехових умовах.
50. Цистерни автомобільні - автоматичне зварювання.
51. Шестерні - наплавлення зубів.
Професія — ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК
Код — 7212.1
Кваліфікація — 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Апарати, посуд і ємності з вуглецевої сталі, які працюють без тиску – зварювання.
2. Апарати і посудини для хімічних та нафтохімічних виробництв: резервуари, сепаратори, посудини
тощо – вирізання отворів зі скосом кромок.
3. Арматура трубопровідна запірна з кольорових металів і сплавів під пробний тиск понад 1,6 до 5 Мпа
(понад 15,5 до 48,4 атм) – наплавлення дефектів.
4. Баки трансформаторів – приварювання патрубків, зварювання коробок під виводи, коробок
охолоджувачів, установок струму та кришок баків.
5. Балери керма, кронштейни гребних валів – наплавлення.
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6. Блоки циліндрів двигунів автомобілів – наплавлення раковин у відливках.
7. Вали колінчасті – наплавлення шийок.
8. Вироби з кольорових сплавів тонкостінні (кришки повітроохолоджувачів, ультразвукові щити,
вентилятори турбогенераторів) – наварювання латунню або силуміном.
9. Вироби чавунні великі: рами, шківи, маховики, шестерні – наплавлення раковин і тріщин.
10. Вкладиші бронзові і латунні – наплавлення на стальні підшипники.
11. Гарнітури і корпуси пальників котлів – зварювання.
12. Деталі з листової нержавіючої сталі, алюмінієвих або мідних сплавів – газоелектричне різання зі
скосом кромок.
13. Деталі із чавуну – зварювання, наплавлення з підігріванням та без підігрівання.
14. Деталі з листової сталі товщиною понад 60 мм – різання вручну за розміткою.
15. Деталі та вузли з кольорових металів – зварювання з наступним випробуванням під тиском.
16. Зуби чавунні шестерень – наплавлення.
17. Камери робочих коліс гідравлічних турбін – зварювання і наплавлення.
18. Каркаси промислових печей і котлів – зварювання.
19. Картери великих моторів та корпуси механічної передачі тепловозів – зварювання.
20. Картери моторів нижні – зварювання.
21. Кільця регулювальні гідравлічних турбін – зварювання та наплавлення.
22. Конструкції доменних печей (кожухи, повітропідігрівачі, газопроводи) – різання зі скосом кромок.
23. Колектори Ультразвукові і труби – зварювання.
24. Корпуси і мости ведучих коліс жниварки – зварювання.
25. Корпуси компресорів, циліндрів низького і високого тиску повітряних компресорів – наплавлення
тріщин.
26. Корпуси роторів з діаметром до 3500 мм – зварювання.
27. Корпуси стопорних клапанів турбін потужністю до 25000 кВт – зварювання.
28. Корпуси щіткотримачів, сегменти реверсів, ротори електродвигунів – наплавлення.
29. Котушки полюсів електричних машин зі штабової міді – зварювання та приварювання перемичок.
30. Кріплення та опори для трубопроводів – зварювання.
31. Кронштейни і кріплення Ультразвукові візка тепловоза – зварювання.
32. Кулі, поплавки і цистерни зі спеціальних алюмінієвих сплавів – зварювання.
33. Листи великих товщин (броня) – зварювання.
34. Меблі з алюмінію – зварювання.
35. Пило-, газоповітропроводи , вузли паливоподавання та електрофільтрів – зварювання.
36. Підкоси, піввісі стояка шасі літаків – зварювання.
37.Підігрівання – зварювання обойми, водогрійної труби з обоймою, конусом, кільцями і фланцями.
38. Підшипники і вкладиші буксові, дишлові – наплавлення на рамці та наплавлення тріщин.
39. Плити фундаментні великі електричних машин – зварювання.
40. Поршні пневматичних молотів – наплавлення раковин і тріщин.
41. Рами транспортерів – зварювання.
42. Рамки золотникові, маятники – зварювання.
43. Рамки ілюмінаторні з алюмінієвих сплавів – зварювання.
44. Резервуари повітряні тролейбусів – зварювання.
45.Резервуари для нафтопродуктів місткістю менше 1000 м3 – зварювання.
46. Рейки і збірні хрестовини – наплавлення кінців.
47. Рейкові стикові з’єднання – приварювання в експлуатаційних умовах.
48. Сітки металеві і кручені для целюлозно-паперового виробництва – паяння кінців срібним припоєм.
49. Станини дробарок – зварювання.
50. Станини і корпуси електричних машин зварно-литі – зварювання.
51. Станини великих верстатів чавунні – зварювання.
52. Станини робочих клітей прокатних станів – наплавлення.
53. Статори турбогенераторів з повітряним охолодженням – зварювання.
54. Труби бурильні – приварювання муфт.
55. Трубки під датчики з радіоактивним ізотопом – наплавлення.
56. Трубні елементи котлів, бронелисти тощо – гаряче правлення.
57. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання та теплофікації – зварювання на
монтажі.
58. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання низького тиску – зварювання в
цехових умовах.
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59. Трубопроводи технологічні 5 категорії – зварювання.
60. Уповільнювачі вагонів – зварювання та наплавлення вузлів в експлуатаційних умовах.
61. Фахверки, зв’язки, ліхтарі, прогони, монорейки – зварювання.
62. Фрези і штампи складні – зварювання і наплавлення швидкоріза і твердого сплаву.
63. Холодильники латунні – зварювання швів під Ультразвукове зварювання при тиску до 2,5 Мпа (24,2
атм).
Циліндри блоків автомашин – наплавлення раковин.
Цистерни автомобільні – зварювання.
Щогли, вишки бурові та експлуатаційні – зварювання в цехових умовах.
Професія – ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ
Код – 7212.2
Кваліфікація : 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Баки трансформатора – підварювання стінок під автоматичне зварювання.
2. Стальні і чавунні дрібні відливки – наплавлення раковин на місцях, які не обробляються.
3. Бобишки, втулки, стакани – прихвачування.
4. Деталі кріплення устаткування, ізоляції, кінці технологічні, гребінки, планки, бобишкиприварювання до конструкцій з вуглецевих та низьколегованих сталей.
5. Конструкції з титанових сплавів – захист зворотного боку зварного шва.
6. Конструкції, які не підлягають випробуванню – приварювання набору на стенді та в нижньому
положенні.
7. Набір до легких перегородок та вигородок в нижньому положенні – приварювання на дільниці
попереднього складання.
8. Плити, стояки, косинці, кутики, каркаси, фланці прості з металу товщиною понад 3 мм –
прихвачування.
9. Площадки і трапи – наплавлення валиків (рифлення)
10. Стелажі, ящики, щитки, рамки з косинців і штабів – прихвачування.
11. Таврові вузли фундаментів під допоміжні механізми – зварювання.
Професія – ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ
Код – 7212.2
Кваліфікація : 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Барабани бітерні та різальні, передні і задні вісі тракторного причепу – зварювання.
2. Боковини, перехідні площадки, підніжки залізничних вагонів – зварювання.
3. Буї та бочки рейдові, понтони – зварювання.
4. Вали електричних машин – наплавлення ниток.
5. Деталі каркаса кузова вантажних вагонів – зварювання.
6. Деталі кулісного механізма – наплавлення отворів.
7. Каркаси для щитів і пультів керування зварювання.
8. Катки опорні – зварювання.
9. Кільблоки – зварювання.
10. Станини верстатів малих розмірів – зварювання.
11. Стоянки, бункерні решітки, перехідні площадки, сходи, перила огорожі, настили – зварювання.
12. Труби димові висотою до 30м і вентиляційні з листової вуглецевої сталі – зварювання.
13. Трубопроводи безнапірні для води (крім магістральних) – зварювання.
14. Двері, кришки люків проникні – зварювання.
15. Вигородки легкі – зварювання на стапелі між собою та до внутрішніх конструкцій.
16. Деталі вузлів, фундаментів дрібних з товщиною металу 3мм та вище з вуглецевих сталей зварювання.
17. Деталі суднових механізмів – наплавлення кромок листів і інших деталей при складальних
роботах.
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18. Димоходи та димові труби головних та допоміжних котлів – зварювання вертикальних і
горизонтальних швів, приварювання ребер жорстокості.
19. Зашивання при монтажі устаткування – зварювання в нижньому положенні.
20. Зовнішній корпус – зварювання технологічних місць, які не підлягають контролю.
21. Ілюмінатори полегшенні – зварювання конструкцій ІІІ і ІV категорії.
22. Камери водні, кожухи компенсаторів, рами, агрегати живлення – зварювання.
23. Камери для дробометальних установок – зварювання.
24. Каркаси, кронштейни, балки і рами простої конструкції – зварювання.
25. Каркаси, постілі та інша оснастка для складання великих вузлів – зварювання в об’ємні вузли.
27. Керма суднові – зварювання плоскої частини пера.
28. Комінгси кришок, дверей, люків, горловин – зварювання.
29. Конструкції корпусні зварні з вуглецевих та низьколегованих сталей – повітряно-дугове
стругання у всіх просторових положеннях (усунення тимчасових елементів, виплавляння дефектних
ділянок зварних швів, розбирання кромок).
30. Конструкції основного корпуса зі сталей АК і ЮЗ – електроприхвачування по монтажних стиках.
31. Корпуси турбін високого тиску – прихвачування.
32. Кріплення баласту – зварювання на стапелі.
33. Кришки водонепроникні – приварювання під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (1-15 ктс/см2).
34. Кузови, рами пересувних дизель – електропідстанцій, рамки, важілі, косинці – зварювання.
35. Листи відкидні, обтікачі, пристрої суднові – зварювання в цеху.
36. Люк світловий - зварювання корпуса і приварювання кришок.
37. Набір корпуса – приварювання до непроникних платформ і перебірок в нижньому положенні на
дільниці попереднього складання.
38. Надбудови – приварювання набору, зварювання і приварювання до палуб в нижньому і
вертикальному положеннях.
39. Невідповідальні корпусні конструкції – електроповітряне наплавлення кореня шва та усунення
тимчасових кріплень.
40. Обрешетник ізоляції на бортах і переділках – зварювання на стапелі та на плаву.
41. Обрешетник – приварювання в стельовому положенні.
42. Огорожі площадок, віялоподібні огорожі, поручні (шторм-поручні, поручні до трапів) –
приварювання до конструкцій.
43. Перебірки легкі, вигородки – приварювання ребер жорстокості в нижньому положенні.
44. Перебірки поперечні та повздовжні, вигородки палуби – зварювання вузлів, полотнищ по стиках і
пазах у нижньому положенні на дільниці попереднього складання.
45. Перо руля з маловуглецевих сталей – зварювання.
46. Підвіски труб, кабелів, кріплення електроприладів, скоби з вуглецевих та низьколегованих сталей
– зварювання.
47. Планки, книці, скоби, стояки, підвіски труб, кабелів, кріплення електроприладів – приварювання
на стапелі.
48. Пристрої леєрні, вантажні, лебідки, в’юшки – зварювання.
49. Протектори – приварювання.
50. Скоб-трапи, перехідні листки, площадки, фальшборти, цифри, букви – приварювання на стапелі.
51. Труби суднової вентиляції з вуглецевих та низьколегованих сталей товщиною понад 2мм –
зварювання.
52. Фланці вентиляційні – зварювання.
53. Фундаменти з вуглецевих і низьколегованих сталей: під допоміжні механізми, балони, шлюпочні
та швартові пристрої – зварювання.
54. Шпангоути з вуглецевих і легованих сталей – зварювання і приварювання до обшивки корпуса на
дільниці попереднього складання.
55. Якорі, ахтерштевні, форштевні – заварювання дефектів.
Зварювання в захисних газах
1. Вироби з алюмінієвих сплавів товщиною металу понад 3мм – зварювання.
2. Вигородки легкі, платформи зі сплавів – зварювання між собою і приварювання на стапелі до
внутрішніх конструкцій.
3. Відливки з кольорових сплавів нескладних конструкцій – заварювання раковин і тріщин.
4. Деталі кріплення меблів та виробів з кольорових сплавів – приварювання.
5. Деталі ізоляції водотрубних котлів – зварювання.
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6. Меблі металеві – зварювання.
7. Набори в секціях з алюмінієвих сплавів – прихвачування під час установлення.
8. Підвіски, фундаменти під електроустаткування – зварювання на дільниці попереднього складання.
9. Планки, касети, скоб-мости, підвіски, хвостовики та інші деталі зі сплавів – приварювання.
10. Пристрої леєрні з кольорових сплавів – зварювання.
11. Прості деталі з титану та його сплавів – зварювання.
12. Резервуари, які не вимагають випробувань на непроникність – зварювання.
13. Скоби, шпильки зі сплавів – приварювання до конструкцій судна.
Професія – ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ
Код – 7212.2
Кваліфікація : 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Апарати, посудини, ємності з вуглецевої сталі, які працюють без тиску – зварювання.
Арматура несучих залізобетонних конструкцій – зварювання.
Баки трансформаторів – приварювання патрубків, зварювання коробок під виводи, коробок
охолоджувачів, установок струму та кришок баків.
Балери керма, кронштейни гребних валів – наплавлення.
Арматура і корпуси пальників котлів – зварювання.
Деталі з чавуну – зварювання, наплавлення з підігріванням і без підігрівання.
Камери робочих коліс гідравлічних турбін – зварювання і наплавлення.
Каркаси промислових печей і котлів – зварювання.
Картери моторів – зварювання.
Кільця регулювальні гідравлічних турбін – зварювання і наплавлення.
Колектори газо вихлопні і труби – зварювання і підварювання.
Корпуси і мости ведучих коліс – зварювання.
Корпуси компресорів, циліндри низького і високого тиску повітряних компресорів –
наплавлення тріщин.
Корпуси роторів з діаметром до 3500 мм – зварювання.
Корпуси стопорних клапанів турбін потужністю до 25000 кВт – зварювання.
Кріплення і опори для трубопроводів – зварювання.
Кронштейни і шкворневі кріплення візка тепловоза – зварювання.
Листи великих товщин (броня) – зварювання.
Пилегазоповітропроводи, вузли паливовіддачі та електрофільтрів – зварювання.
Підкоси, напіввісі стояка шасі літаків – зварювання.
Плити фундаментні великі електричних машин – зварювання.
Рами трансформаторів – зварювання.
Резервуари для нафтопродуктів місткістю менше 1000 м3 – зварювання.
Рейки і збірні хрестовини – наплавлення кінців.
Статори турбогенераторів з повітряним охолодженням – зварювання.
Станини дробарок – зварювання.
Станини і корпуси електричних машин зварно-литі – зварювання.
Станини великогабаритних верстатів чавуні – зварювання.
Станини робочих клітей прокатних станів – наплавлення.
Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання і теплофікацій – зварювання на
монтажі.
Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання низького тиску – зварювання в
стаціонарних умовах.
Трубопроводи технологічні (V категорії) – зварювання.
Фрези і штампи складні – зварювання і наплавлення швидкоріза і твердого сплаву.
Циліндри блоку автомашин – наплавлення раковин.
Цистерни автомобільні – зварювання.
Щогли, великі бурові і експлуатаційні – зварювання в цехових умовах.
Зварювання електродугове.
Арматура, трубопроводи, відростки, фланці, штуцери, балони, резервуари, цистерни з
вуглецевих сталей, які працюють під тиском від 1,5 до 4,0 кгс/см2.
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Балки і траверси візків кранів і механізмів – зварювання.
Балони, баки, резервуари, цистерни, сепаратори, фільтри, випарники з вуглецевих сталей –
зварювання під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 1 до 15 кгс/см2) .
Корпуси шахт, корпуси лебідок, корпуси редукторів лебідок, корпуси редукторів лебідок,
палубні стакани – зварювання під тиском від 0,1 до 1,0 МПа (від 1 до 10кгс/см2) в нижньому
положенні.
Блок-секції – приварювання вигородок, деталей насичення до корпусу.
Бобишки, фланці, навариші, штуцери балонів компресорів високого тиску – зварювання.
Вали колінчасті середніх розмірів – зварювання і наплавлення спрацьованих частин.
Валики ватерліній – наплавлення по корпусу судна.
Вигородки, перебірки і рубки – зварювання і приварювання в різних просторових
положеннях.
Двері, кришки люків водогазонепроникні – зварювання.
Двері, щити, косинці, листи, втулки з товщиною металу від 1,4 до 1,6мм – зварювання.
Деталі складної конфігурації, які призначені для робіт під динамічними і вібраційними
навантаженнями, з товщиною матеріалу від 10 до 16 мм – зварювання.
Деталі шельфів – приварювання до міжвідсікових поперечних перебірок.
Днищві, бортові, верхні і нижні палуби, платформи, об’ємні секції кінцівок, перебірки
поперечні і поздовжні – зварювання стиків набору на стапелі.
Труби вентиляційні в надбудові – зварювання.
Гвинти гребні, лопаті, ступиці звичайного класу точності всіх розмірів і конструкцій –
повітряно-дугове стругання всіх поверхонь.
Глушники компенсаторів високого тиску, стальні товщиною металу 1,5мм і діаметром до
100мм – зварювання.
Канали суднової вентиляції – приварювання до перебірок на стапелі.
Клапани на вентиляції – зварювання.
Клюзи якірні – зварювання.
Кожухи, жолоби, панелі, піддони з вуглецевих і низьколегованих сталей товщиною до 2 мм, з
легованих сталей товщиною понад 2 мм – зварювання.
Комінгси вантажних трюмів – зварювання набору у всіх положеннях.
Конструкції корпусні з вуглецевих, низьколегованих та високолегованих сталей – повітрянодугове стругання у важкодоступних місцях (видалення кореня шва і тимчасових елементів,
виплавлення дефектних ділянок).
Конструкції судновізного потягу – зварювання.
Коробки кабелів – зварювання під випробування тиском від 0,1 до 1,5 МПа під час вузлового
складання.
Корпус надводного судна: зовнішнє обшивання – зварювання стиків і пазів на стапелі у всіх
просторових положеннях.
Корпуси важких ілюмінаторів – зварювання та вварювання в корпус судна.
Корпусні конструкції та вузли, до 20% зварних швів яких підлягають ультразвуковому або
гама графічному контролю якості зварювання.
Кришки і корпуси підшипників з відливок – зварювання під випробування на непроникність.
Листи з’ємні з вуглецевих та низьколегованих сталей – зварювання.
Марки поглиблення – приварювання до корпусу судна.
Металоконструкції суден – підварювання дефектних ділянок швів під час випробування на
стапелі і на плаву у всіх положеннях.
Між відсікові поперечні перебірки – приварювання деталей насичення і оздоблювальних
планок.
Набір днищевих секцій висотою від 0,8 до 1,5м – приварювання настилу дна і зварювання між
собою.
Набір з розробкою кромок, стики і пози перебірок зі сталі типу АК – зварювання на дільниці
попереднього складання.
Набір повздовжній і поперечний днищових, бортових і палубних секцій з конструкційних
сталей – зварювання між собою і приварювання до зовнішньої обшивки та палубного настилу на
передстапельному складанні.
Надбудови, рубки з легованих сталей – зварювання та приварювання до основного корпусу.
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Насичення слюсарно-корпусне – приварювання на поперечних і поздовжніх перебірках
надбудови.
Насичення вантажних щогл, стріл, леєр них стійок – приварювання конструкцій.
Настили подвійного дна – зварювання стиків і пазів на стапелі.
Обухи вантажністю понад 20 т – приварювання до секцій.
Перо керма зі сталі типу ЮЗ – зварювання плоскої частини.
Підкріплення під фундаменти, бокові кілі, зовнішні стінки цистерн, зовнішні стінки димової
труби – приварювання на стапелі.
Поперечні і поздовжні перебірки, зовнішні стінки надбудов – зварювання стиків і пазів
полотнищ у всіх просторових положеннях на стапелі.
Пристрої якорі, буксирні, спускові та швартовні – зварювання.
Стики і пази кормової обшивки – зварювання.
Стики монтажні залізобетонних доків – зварювання.
Труби суднової вентиляції з вуглецевих та низьколегованих сталей товщиною до 2 мм –
зварювання і приварювання до них фланців.
Трубопроводи – зварювання стиків з наддувом та з контролем якості швів
рентгенографуванням.
Трубопроводи – зварювання стиків на підкладних кільцях з контролем якості швів
рентгенографуванням.
Трубопроводи з вуглецевих сталей, які працюють під тиском від 0,1 до 1,5 МПа (від 1 до 15
кгс/см2) при товщині стінки труби понад 2 мм – зварювання.
Фланці, патрубки, штуцери, привариші, насадки, ніпелі – приварювання до трубопроводу під
тиском від 0,1 до 1,5 Па (від 1 до 15 кгс/см2).
Фундаменти з легованих сталей під допоміжні механізми, шлюпочні і швартові пристрої –
зварювання.
Шпангоути – зварювання стиків під час термообробки на установках СВЧ.
Зварювання в захисних газах.
Арматура з олов’янистих бронз під тиском від0,1 до 1,5 МПа (від 1 до 15 кгс/см2) –
наплавлення дефектів.
Вентилятори – зварювання дисків зі щіткою з алюмінієвих сплавів.
Відливки з алюмінієвих сплавів невідповідальні – зварювання дефектів.
Відливки з товщиною стінки понад 10мм, які працюють під тиском понад 1,0 МПа (10
кгс/см2) – зварювання дефектів.
Відливки з товщиною стінки до 10 мм – зварювання раковин тріщин під випробування тиском
0,1 до 1,0 МПа (від 1 до 10 кгс/см2).
Вузли арматурні з кольорових металів – приварювання деталей.
В’юшки з кольорових сплавів – зварювання.
Глушники з нержавіючих сталей, мідно-нікелевих сплавів – зварювання.
Глушники компресорів високого тиску з алюмінієвих сплавів з товщиною металу від 2 до 3
мм – зварювання.
Деталі і вузли з алюмінієво-магнієвих сплавів – зварювання.
Деталі і вузли струморозподільних пристроїв з алюмінієвих сплавів: коробки герметичні,
обичайки, косинці, петлі-шарніри, банки, скоби, стояки, рамки, привариші, сальники, жолобки –
приварювання до корпусу і зварювання.
Деталі з алюмінієвих сплавів для насичення корпусу – приварювання в стальовому
положенні.
Конструкції невідповідальні з алюмінієвих, титанових і кольорових сплавів – зварювання
отворів, прихвачування у вертикальному і стельовому положеннях.
Конструкції з алюмінієвих і титанових сплавів – правка методом накладання холостих
валиків.
Конструкції композиційні (сталь – алюмінієвий сплав) – зварювання з використанням
біметалевих вставок.
Крилатки, фланці, кришки електроприладів з алюмінієвих сплавів – зварювання тріщин.
Надбудови, рубки з алюмінієвих сплавів – зварювання об’ємних вузлів, стиків набору в
місцях перетинання.
Невідповідальні корпусні конструкції після гідравлічних випробувань – прихвачування,
зварювання, виправлення дефектів швів; прихвачування тимчасових кріплень.
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Поршні гідроциліндрів та інші вироби (гаки якірних пристроїв, сальники лебідок) –
наплавлення мідними сплавами.
Стики труб, які не працюють під тиском, з алюмінієвих та кольорових сплавів – зварювання
поворотних стиків.
Трапи вертикальні та похилі з алюмінієвих сплавів – зварювання.
Фланці, валики, корпуси, коробки, кришки, блоки – наплавлення і зварювання бронзою,
сплавами, корозійно-стійкими сталями.
Фундаменти під механізми і прилади – правка.
Шви після автоматичного зварювання в захисних газах – виконання галтелей та
оздоблювальних валиків.
Шинопровід мідний з товщиною металу 12 мм – зварювання з попереднім підігрівання
металу.
Шпигати зі сплавів – обварювання.
Щогли з алюмінієвих сплавів – зварювання стиків і пазів ствола щогли і приварювання
комплексних виробів.
Професія - ЕЛЕКТРОЗВАРНИК НА АВТОМАТИЧНИХ І НАПІВАВТОМАТИЧНИХ
МАШИНАХ
Код - 7212.2
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
на напівавтоматичних машинах зварювання:
- каркасів і деталей гальмових площадок вантажних вагонів;
каркасів кермового керування;
кожухів огорожі та інші слабонавантажені вузли сільськогосподарських машин;
кронштейнів жниварок, валиків гальмового керування;
накладок і прокладок ресорних;
опорів сталевих малих розмірів;
планків, скоб, хомутів для кріплення суднових трубопроводів, електроапаратури,
електропроводів;
рам баків трансформаторів;
фундаментів невідповідальних, дрібних вузлів.
Приварювання і наварювання:
- балки колискові, бруси підресорні суцільнометалевих вагонів і вагонів електросекцій –
приварювання підсилювальних косинців, напрямних і центрувальних коліс;
балки прокатні – наварювання точок та захоплювальних штабів за розміткою;
- діафрагми рам, платформ та металевих піввагонів – приварювання ребер
Професія - ЕЛЕКТРОЗВАРНИК НА АВТОМАТИЧНИХ І НАПІВАВТОМАТИЧНИХ
МАШИНАХ
Код - 7212.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
На автоматичних машинах зварювання:
посудин і ємкостей, які працюють без тиску;
вали карданні автомобілів;
кожухи піввісей заднього моста;
колеса автомобілів;
з’єднання таврові без скосу кромок;
з’єднання таврові набору перегородок, палуб, платформ, шпангоутів;
підкоси, піввісі і стояки шасі літаків;
станини і пази секцій, перегородок, палуб, вигородок з маловуглецевих та низьковуглецевих
сталей;
трубопроводи технологічні V категорії;
цистерни автомобільні;
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шви 2-ї категорії – мікроплазмове зварювання.
На напівавтоматичних машинах зварювання:
барабани бітерні та різальні, передні і задні вісі тракторного причепу, дишла і рами камбайна і
хедера, шнеки, жниварки, гребки і мотовила;
боковини, перехідні площадки, підніжки, каркаси та обшивання вагонів;
буї і бочки рейдові, артщити і понтони;
деталі каркасів кузова вантажних вагонів;
електромуфти;
каркаси для щитів і пультів керування;
катки опорні;
кожухи в складанні, котли обігрівання;
комінгси дверей, люків, горловини;
конструкції, вузли, деталі під артустановки;
корпуси електричної вибухонебезпечної апаратури;
кузови автосамоскидів;
станини верстатів малих розмірів;
стояки, бункерні решітки, перехідні площадки, сходи, перила огороджень, настили, обшивання
котлів;
труби димові висотою до 30 м та вентиляційні з листової вуглецевої сталі;
труби зв’язувальні димогарні в котлах та труби пароперегрівачів;
трубопроводи безнапірні для води (крім магістральних)
Приварювання і наплавлення:
- бійки і шаботи парових молотів – наплавлення;
- вали електричних машин – наплавлення шийок;
- колодки гальма вантажних автомобілів, піввісі заднього моста – підварювання;
- крани вантажопідіймальні – наплавлення скатів;
- шестерні – наплавлення зубів.
Професія - ЕЛЕКТРОЗВАРНИК НА АВТОМАТИЧНИХ
МАШИНАХ
Код - 7212.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт

І

НАПІВАВТОМАТИЧНИХ

На автоматичних машинах:
З в а р ю в а н н я:
1.
Баки унікальних потужних трансформаторів.
2.
Балки прогінні мостових кранів вантажністю менше 30 т.
3.
Блоки будівельних і технологічних конструктцій з листового металу: повітронагрівачі,
ск5рубери, кожухи доменних печей, сепаратори, реактори, газоходи доменних печей тощо.
4.
Колони, бункери, балки, естакади.
5.
Корпуси головок, траверси, основи пресів і молотів.
6.
Набір: шпангоути, стрингери, кілі тощо.
7.
Надбудови рубки з алюмінієво-магнієвих сплавів.
8.
Зовнішнє обшивання, настилання другого дна, головна палуба – зварювання на стелажі.
9.
Палуби, платформи.
10.
Плити фундаментні для агрегатів крокуючого екскаватора.
11.
Шви герметичні 1-ї категорії – мікроплазмове зварювання.
П р и в а р ю в а н н я і н а п л а в л е н н я:
1. Валки прокатних станів, бандажі – наплавлення.
2. Набори до міцних переборок корпусу корабля – приварювання.
3. Решітки, ковпаки, розподільні коробки – наплавлення.
На напівавтоматичних машинах:
З в а р ю в а н н я:
1.
Апарати, посудини і ємкості, які працюють без тиску.
2.
Баки трансформаторів.
3.
Гарнітура і корпуси пальників котлів.
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4.
Деталі з чавуну.
5.
Камери робочих коліс турбін.
6.
Каркаси промислових печей і котлів.
7.
Колектори газовихлопні і труби.
8.
Колони, бункери, кроквяні і підкроквяні ферми, балки, естакади.
9.
Кільця регулювальні гідравлічних турбін.
10.
Корпуси і мости ведучих коліс жниварки.
11.
Корпуси роторів з діаметром до 3500 мм.
12.
Корпуси стопорних клапанів турбін потужністю до 25000 кВт.
13.
Кріплення і опори для трубопроводів.
14.
Кронштейни і шкворневі кріплення візка тепловоза.
15.
Листи великих товщин (броня).
16.
Набори поздовжні і поперечні в об’ємних секціях до настилу другого дна та до зовнішнього
обшивання.
17.
Нижні картери моторів.
18.
Палуби і платформи.
19.
Плити фундаментні великих електричних машин.
20.
Пилогазоповітропроводи, вузли паливоподавання і електрофільтрів.
21.
Рами транспортерів.
22.
Резервуари для нафтопродуктів місткістю менше 1000 м3.
23.
Рукави металів.
24.
Статори турбогенераторів з повітряним охолодженням.
25.
Станини дробарок.
26.
Станини і корпуси електричних машин зварно-литі.
27.
Станини великих верстатів чавунні.
28.
Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання та теплофікації – зварювання на
монтажі.
29.
Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання низького тиску – зварювання в
стаціонарних умовах.
30.
Трубопроводи технологічні V категорії.
31.
Цистерни автомобільні.
32.
Щогли, вишки бурові та експлуатаційні – зварювання в стаціонарних умовах.
П р и в а р ю в а н н я і н а п л а в л е н н я:
1. Деталі з чавуну – наплавлення.
2. Камери робочих коліс турбін – наплавлення.
3. Корпуси компресорів, циліндри низького і високого тиску повітряних компресорів – наплавлення
тріщин.
4. Рейки і збірні хрестовини – наплавлення кінців.
5. Станини робочих клітей прокатних станів – наплавлення.
6. Циліндри блока автомашин – наплавлення раковин.
Професія — ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
Код — 7241.1
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Арматура освітлювальна: вимикачі, штепсельні розетки, патрони, тощо - встановлення з
вмиканням у мережу.
2. Вводи і виводи кабелів - перевірка опору ізоляції мегомметром (під керівництвом електромонтера
вищої кваліфікації).
3. Деталі прості - спіральні пружини, скоби, перемички, наконечники і контакти - виготовлення та
встановлення.
4. Електродвигуни і генератори - часткове розбирання, очищення та продування стиснутим повітрям,
змазування, заміна щіток.
5. Електроди заземлювальні - встановлення і забивання.
6. Ілюмінація - встановлення.
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7. Конструкції із сталі та інших металів під електроприлади - виготовлення і встановлення.
8. Контактори, реле, контролери, командоапарати - перевірка і підтягнення кріплень, зачищення і
обпилювання контактів, їх заміна та змащування, заміна дугогасильних пристроїв.
9. Прилади електричні побутові: плити, праски тощо – розбирання, ремонт і складання.
10. Проводи і троси (повітряні) - монтаж, демонтаж, ремонт і заміна.
11. Трансформатори зварювальні - нескладний ремонт, установлення клемового щитка.
12. Щити силової або освітлювальної мережі з простою схемою (до восьми груп) - монтаж і
встановлення.
13. Щитки, коробки розподільні, рубильники - заміна і встановлення запобіжників та рубильників
Професія — ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
Код — 7241.1
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1)
амперметри та вольтметри електромагнітної та магнітоелектричної систем – перевірка у
спеціальних умовах;
2)
апарати гальмівні і кінцеві вимикачі – ремонт і встановлення;
3)
апаратура пускова магнітних станцій прокатних станів – розбирання, ремонт і складання;
4)
апаратура пускорегулювальна: реостати, магнітні пускачі, пускові ящики тощо – розбирання,
ремонт і складання із зачищенням підгорілих контактів, щіток або заміна їх;
5)
випрямлячі селенові - перевірка та ремонт;
6)
воронки, кінцеві муфти – розбирання і монтаж на кабелі;
7)
гірлянди із електроламп - виготовлення з паралельним і послідовним включенням;
8)
деталі складної конфігурації для електроапаратури: фіксатори рубильники, пальці та ящики
опору – виготовлення;
9)
електродвигуни асинхронні з фазовим ротором потужністю до 500 кВт – розбирання та
складання;
10)
електродвигуни вибухобезпечного виконання потужністю до 50 кВт - розбирання,
ремонтування та складання;
11)
електродвигуни короткозамкнені потужністю до 1000 кВт – розбирання та складання;
12)
електроінструмент - розбирання, ремонтування та складання;
13)
кабелі – перевірка стану ізоляції мегомметром;
14)
контролери станцій управління бурової установки – перевірка, ремонт, складання і
встановлення;
15)
крани портальні, контейнерні перевантажувачі – розбирання, ремонтування, складання
контакторів, командоапаратів, реле, рубильників, вимикачів;
16)
навантажувачі спеціальні, трюмні, вилочні і складські машини – розбирання, ремонтування і
складання контролерів, контакторів, вимикачів, пускових опорів, приладів освітлення і сигналізації;
17)
підшипники ковзання електродвигунів – заміна, заливання;
18)
потенціометри електронні автоматики регулювання температури прожарювальних печей та
сушильного устаткування – монтаж, ремонт із заміною;
19)
прилади автоматичного вимірювання температури і опору - усунення простих несправностей,
заміна датчиків;
20)
проводи кабелів електроживлення - підвід до верстата у газовій трубі;
21)
реле проміжного авторегулятора - перевірка і заміна;
22)
реклама світлова – монтаж;
23)
рубильник, роз’єднувачі - регулювання контактів на одночасне вмикання та вимикання;
24)
центрифуга – ревізія з чищення тарілок;
25)
щити силової або освітлювальної мережі зі складною схемою (більше восьми груп) –
виготовлення і встановлення;
26)
якорі, магнітні котушки, щіткотримачі електромашин - ремонт та заміна.
Професія — ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
Код — 7241.1
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Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1)
блокування електромагнітні та електромеханічні – ремонт і регулювання;
2)
вимикачі масляні – ремонт з виготовленням і заміною контактів, регулювання на одночасні
вимикання трьох фаз і перевіркою площини контактів;
3)
електродвигуни асинхронні потужністю понад 500 кВт і короткозамкнені потужністю понад
1000 кВт – розбирання, складання з усуненням пошкоджень;
4)
електродвигуни вибухобезпечного виконання потужністю понад 50 кВт – розбирання, ремонт,
складання;
5)
електроколонки кранові живильні – розбирання, ремонт, складання і регулювання;
6)
електрофільтри – перевірка, ремонт і встановлення;
7)
затемнювачі – ремонт з виготовленням кінцевих вимикачів, заміною щіток і мікровимикачів;
8)
командоапарати, виконавчі механізми, датчики температури – перевірка, ремонт і
налагодження;
9)
командоапарати керування підйомними столами прокатних станів – перевірка і ремонт;
10)
крани портальні, контейнерні перевантажувачі – поточний ремонт, регулювання та
випробування електроустаткування;
11)
ланцюги вторинної комутації – перевірка індукторів;
12)
лінії електроживлення високої напруги – перевірка під напругою;
13)
перевантажувачі пневматичні – технічне обслуговування, поточний ремонт приводів і
пускорегулювальної апаратури, перевірка і регулювання;
14)
підшипники ковзання електродвигунів усіх потужностей – шабрування;
15)
потенціометри електронні для автоматичного регулювання температури сушильних і
прожарювальних печей – ремонт і налагодження;
16)
реле часу – перевірка і усунення несправностей в електромагнітному проводі;
17)
селенові випрямлячі – ремонт із заміною шайб, виготовлення перемичок з регулюванням та
налагодженням;
18)
щити розподільні високовольтні – монтаж з установленням арматури.
Професія: ЕЛЕКТРОСЛЮСАР ПІДЗЕМНИЙ
Код: 7241.1
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
 Монтаж, ремонт випробування і технічне обслуговування механізмів; засобів сигналізації та
освітлення; розподільних, абонентських кабельних і телефонних мереж; заземлення;
електрообладнання та частково апаратури шахтної автоматики;
 Замір сили струму, напруги у ланцюгах змінно й постійного струму низької напруги;
 Виконує електрозварювальні роботи під час ремонту та виготовлення загороджень, кожухів для
машин і механізмів;
 Зарядження акумуляторних батарей, доливка та заміна електроліту;
 Перевірка ізоляції електрообладнання;
 Проводить випробування засобів електричного захисту при напрузі до 1000 В;
 Виготовлення деталей простих вузлів.
Професія: ЕЛЕКТРОСЛЮСАР ПІДЗЕМНИЙ
Код: 7241.1
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Газоаналізатори, газовизначники типів ШІ – 3, ШІ – 11, СШ – 2, АТН, «Метан», АТВ.
2. Апаратура контролю кількості повітря АЗОТ, АПТВ.
3. Апаратура водовідливних установок ВАО – 1м, АВ – 7.
4. Магнітні пускачі типу ПВИ. 63, 125, 250 15Т. ПВ – 210, ППВ – 320 Т, ПРВ – М ремонт, технічне
обслуговування.
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5. Конвеєри скребкові.
6. Конвеєри стрічкові ІЛ – 80, ІЛУ – 100, 2ЛУ – 100, 1ЛТ 100.
7. Станції керування СУВ – 350 У 5 ремонт, технічне обслуговування.
8. Станції повітряно – канатних доріг – технічне обслуговування.
9. Технічне обслуговування і ремонт апаратури, керування конвеєрними лініями АУК – 1м.
10. Технічне обслуговування і ремонт апаратури керування зв’язку і сигналізації АС – 3СМ,
КУЗ, автоматичного керування приводом ППВ – 1, ППВ – 2.
11. Обладнання захисного заземлення.
12. Монтаж освітлення за допомогою АПШ – 1, АП – 4.
13. Перевірка температурного диференціального реле (термореле) ДТР – 212, підключення.
Професія – ЗАКРІЙНИК
Код – 7435.2
Кваліфікація – 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:

розкрій простирадл, підодіяльників, наволочок, покривал, постільних комплектів з різних
тканин і різноманітним оздобленням;

розробка моделей і розкрій трусів, панталонів дитячих, жіночих та чоловічих в тому числі
спортивних з різних видів матеріалів і оздоблення;

конструювання і розкрій нічних сорочок з вшивними і суцільновикроєними рукавами,
рукавами “реглан” з різноманітними оздоблюючими деталями горловини, рукавів, низу;

розробка конструкції і розкрій чоловічих нижніх сорочок різних фасонів, різних тканин в
тому числі трикотажних полотен;

розробка моделей і розкрій нижніх спідниць різного призначення і покрою з сучасними
оздоблюючими деталями;

конструювання, моделювання і розкрій бюстгальтерів з бретелями і без бретелей на різні типи
фігур з використанням декоративних матеріалів, бюстгальтерів-комбінацій з атласних та еластичних
тканин;

вибір моделі, розробка конструкції та розкрій півкорсетів та корсетів різного призначення в
тому числі лікувального, грацій на різні фігури і вікові категорії з використанням сучасних видів
оздоблення.
Професія – ЗАКРІЙНИК
Код – 7435.2
Кваліфікація – 5 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
- розкрій виробів платтяного асортименту, виконання примірок, уточнення конструкцій;
- розкрій жіночих костюмів, виконання примірок, уточнення конструкцій;
- розробка конструкцій і розкрій чоловічих піджаків;
- розкрій чоловічих пальт, півпальт, плащів, виконання примірок;
Професія – КАСИР ( В БАНКУ)
Код – 4212
Кваліфікація – Касир ( в банку)
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
здійснювати операції з внесків та інших банківських операцій, за безготівковими
розрахунками клієнтів через установи банків України пов’язаних з розрахунково – касовим
обслуговуванням та кредитуванням населення, з цінними паперами та іншими банківськими
документами;
вести первинний облік проведених за день операцій, грошової готівки, цінностей та цінних
бланків;
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забезпечувати збереження грошових коштів та інших цінностей, вести операційний щоденник
з відображенням у ньому усіх проведених за день операцій, а також заповнювати додаток до нього;
проводити в кінці операційного дня, у затвердженому порядку, щоденну перевірку грошової
готівки цінних паперів та бланків, виводити їх залишки, звіряти з відповідними документами;
використовувати при оформленні документації наявні засоби автоматизації та механізації.
Професія - КОНТРОЛЕР ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБІТ
Код - 7212.2
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
Примітка. Кваліфікаційна пробна робота розробляється кожним навчальним закладом окремо
з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за
погодженням з підприємствами замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.
Професія - КОНТРОЛЕР ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБІТ
Код - 7212.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
Примітка. Кваліфікаційна пробна робота розробляється кожним навчальним закладом окремо
з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за
погодженням з підприємствами замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.
Професія - КОНТРОЛЕР ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБІТ
Код - 7212.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
Примітка. Кваліфікаційна пробна робота розробляється кожним навчальним закладом окремо
з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за
погодженням з підприємствами замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.
Професія – КРАВЕЦЬ
Код – 7433.2
Кваліфікація – 2-й розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
Приклади робіт:
- постільний асортимент: простирадло, підковдрник, наволочка;
- столовий асортимент: скатертина, серветки, рушники;
- нічна сорочка.
Професія – КРАВЕЦЬ
Код – 7433.2
Кваліфікація – 3-й розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
Виготовлення:
- спідниці;
- брюки;
- халати;
- сукні;
- блузи.
Професія – КРАВЕЦЬ
Код – 7433.2
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Кваліфікація – 4-й розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
Виготовлення:
- чоловічі брюки;
- чоловічі сорочки;
- жилети;
- жакети;
- піджаки;
- пальта.
Професія: КОНТОРСЬКИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ (БУХГАЛТЕРІЯ)
Код: 4121
Кваліфікація: конторський службовець (бухгалтерія)
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1.Документальне оформлення касових операцій.
2.Документування операцій розрахунків з підзвітними особами.
3.Документальне оформлення операцій на рахунках банку.
4.Порядок формування первісної вартості основних засобів при надходженні.
5. Розрахунок амортизації основних засобів.
6.Документальне оформлення операцій по руху матеріальних цінностей.
7. Документальне оформлення результатів інвентаризації.
8.Документальне оформлення операцій з обліку готової продукції та її
реалізації.
9.Документальне оборотних та необоротних МШП.
10.Документальне оформлення товарних операцій на підприємствах різдрібної
торгівлі.
11. Порядок визначення відпускних цін на товари в торгівлі.
12.Порядок складання основних форм звітності.
13.Документальне оформлення безготівкових розрахунків.
14.Документування операцій з обліку розрахунків по податках і платежах.
15. Порядок нарахування основної та додаткової заробітної плати.
16. Документальне оформлення розрахунків з оплати праці.
17.Документальне оформлення з обліку розрахунків з покупцями.
18.Документування кредитних операцій.
19.Калькулювання та формування ціни готової продукції на підприємствах
громадського харчування.
Професія: КОНТРОЛЕР-КАСИР
Код: 4211
Кваліфікація: 3 категорія
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.Перевірка справності ЕККА; заправлення стрічки;
2.Одержання розмінних монет, розміщення їх в касовій шухляді;
3.Визначення асортименту наявних товарів, виробів і цінами на них;
4.Перевірка кількості, маси, ціни і якості товару, що відпускається споживачу;
5.Контроль за термінами реалізації товарів.
6.Підрахування вартості покупки.
7.Отримання грошей, видача здачі;
8.Слідкування за чіткістю реквізитів на чековій та контрольній стрічках. 9.Повернення грошей за
невикористаний чек;
10Усунення дрібних неполадок ЕККА;
11.Підрахування та здача грошей в установленому порядку.
12. Прибирання нереалізованих товарів і тари
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Професія: КОНТРОЛЕР-КАСИР
Код: 4211
Кваліфікація: 2 категорія
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.Ознайомлення з асортиментом товарів на складі, прийняти участь в його одержанні;
2.Підготувати товари до продажу (перевірка їх найменування, кількості, сортності, ціни
3.Підготувати товари до продажу(розпаковка, огляд зовні, перебирання, протирання,
фасування товарів, заповнювання і прикріплювання ярликів цін до товарів).
4.Розміщування і викладання товарів за групами, видами, сортами з урахуванням правил
товарного сусідства, частоти попиту.);
5.Обслуговування покупців на ЕККА із застосуванням технічних засобів штрихового
кодування;
6.Робота на РОS – терміналах.
7. Консультування покупця про ціну, властивості, якість товарів та ціни на них;
8.Пропонування нових та взаємозамінних товарів, а також товарів супутнього асортименту;
9.Контролювання своєчасного поповнення асортименту товарів;
10.Оформлені вітрин - прилавків, інших внутрішньо магазинних вітрин;
11Заповнення касового журналу, складання касової звітності;
12.Участь у підготовці товарів до інвентаризації.
Професія: КОНТРОЛЕР-КАСИР
Код: 4211
Кваліфікація: 1 категорія
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.Робота з операційною системою Windows.
2. Ознайомлення з системним серверним зв’язком контрольно-касових апаратів.
3. Отримання інформаційних звітів, відомостей про запрограмовані товари.
4. Програмування коду товару.
5. Складання товарних звітів
6.Складання актів на брак та нестачу.
Професія - КУХАР
Код - 5122
Кваліфікація - 3 розряди
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Варіння:
- картоплі та інших овочів,
бобових,
- макаронних виробів,
- каш;
- приготування нескладних супів;
приготування котлетної маси та напівфабрикатів з неї;
Смаження:
- картоплі,
- овочів,
- виробів з котлетної маси;
Запікання:
- овочевих та круп’яних виробів;
Приготування страв з:
- яєць,
- прісного тіста та формування виробів з нього,
- їх підсмаження та випікання;
- промивання,
зачищання,
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-

нарізування овочів та зелені;
розморожування м'яса, риби;
потрошіння дичини, птиці, риби.

Професія - КУХАР
Код - 5122
Кваліфікація - 4 розряди
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Нарізання овочів, м'яса, риби; підготовка птиці для варіння та смаження, овочів до
фарширування тощо; виготовлення соусів та заправок для салатів із свіжих овочів або овочів,
які пройшли теплову кулінарну обробку, салатів із овочів з м’ясом або рибою; виготовлення
бутербродів, холодних страв і закусок: салатів з овочів, сиру, м'яса, риби тощо; перемішування та
викладання салатної маси у салатники;
оброблення риби та оселедців для виготовлення холодних рибних закусок: риби
під маринадом, оселедців натуральних та з гарніром, оселедців під "шубою" тощо;
варіння бульйонів, супів (заправних, холодних, солодких, молочних), соусів;
варіння, смаження, тушкування, запікання риби (риба смажена, карасі в сметані, риба
тушкована з овочами тощо); виготовлення рибної натуральної січеної маси та формування виробів
з неї: січеників, ковбасок, зраз тощо;
варіння, смаження, тушкування, запікання м'яса та страв з нього (крученики,
печеня, рагу, гуляш тощо); виготовлення натуральної січеної маси з м'яса, додавання
необхідних інгредієнтів для приготування шніцеля натурального січеного, січеників
полтавських, битків по-селянськи тощо;
виготовлення страв з яєць та сиру;
виготовлення овочевих, круп'яних страв і запіканок;
виготовлення гарячих та холодних напоїв, солодких страв;
замішування прісного здобного, дріжджового тіста, формування та випікання
виробів з нього.
Професія – КАСИР БАГАЖНИЙ
Код: 4211
Кваліфікація: ІІ категорії
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Оформлення багажної квитанції вручну.
Оформлення багажної квитанції за допомогою АСК ПП УЗ.
Нанесення маркування відправника.
Нанесення залізничного маркування.
Оформлення приймання вантажобагажу та багажу.
Складання здатків.
Оформлення перевізних документів.
Оформлення незбережень при навантаженні, розвантаженні вантажів.
Приймання до перевезення багажу що швидко казяться.
Перевірка правильності навантаження вантажобагажу та багажу.
Оформлення перевізних документів в міжнародних сполученнях.
Оформлення переадресування вантажобагажу та багажу.
Оформлення досилки вантажобагажу та багажу.
Оформлення перевантаження вантажобагажу та багажу.
Оформлення передавання вантажобагажу іншим організаціям.(Митниця).
Складання комерційного акта, акта загальної форми.
Професія – КАСИР БАГАЖНИЙ
Код: 4211
Кваліфікація: І категорії
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
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Погашення перевізних документів
Повернення перевізних документів
Оформлення перевізних документів
Робота багажного касира з системою АСК ПП УЗ
Оформлення квитанції ф.ЛУ-9.
Оформлення комплекту перевізних документів для перевезення багажу ф.ЛУ-12
Оформлення комплекту перевізних документів для перевезення багажу у ручній поклажі
ф.ЛУ-12а
Оформлення перевізних документів для перевезення вантажобагажу ф.ЛУ-12б
Оформлення перевізного документа для перевезення багажу, вантажобагажу та пошти форм
ЛУ-12, ЛУ-12а, ЛУ-12б, ЛУ-12п, АСК ПП УЗ
Оформлення акту форми ЛУ-4 (порушення у пасажирських вагонах)
Оформлення протоколу про адміністративне правопорушення на залізниці по ф. ФДУ-67
Професія – КАСИР КВИТКОВИЙ
Код: 4211
Кваліфікація: ІІ категорія
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Оформлення проїзних документів з використанням РРО „СПЕККА-00”. Оформлення
початкового звіту, пробного квитка, різних типів квитків, пільгових квитків, змінних і фіскальних
звітів.
Погашення квитків.
Оформлення звітів.
Оформлення проїзних документів на пункті продажу бюро замовлень за першим режимом.
Отримання відомостей на доставку за першим режимом.
Оформлення проїзних документів за другим режимом.
Отримання відомості на доставку за другим режимом.
Отримання відомості на доставку з другого терміналу за другим режимом з автозапитанням.
Отримання підсумкової довідки бюро замовлень за першим і другим режимами. Гасіння
зіпсованих проїзних документів, оформлених за першим і другим режимами. Гасіння не викуплених
проїзних документів.
Одержання довідки гасіння в касах, які роблять гасіння не викуплених проїзних документів.
Оформлення проїзних документів окремими терміналами, які працюють за принципом
бюро замовлень.
Погашення зіпсованих і не викуплених проїзних документів, оформлених окремими
терміналами.
Оформлення відомості на доставку. Відмовлення на одержання відомості. Оформлення
книги продажу пасажирських проїзних документів на пункті продажу бюро замовлень.
Отримання дублікатів відомості на доставку, підсумкову довідку, довідку гасіння.
Одержання дублікатів відомості на доставку, підсумкову довідку, довідку гасіння з іншого
терміналу.
Оформлення проїзних документів через диспетчерський термінал в режимі “діалогу” і
режимі “сеансового зв’язку”.
Погашення зіпсованих і не викуплених проїзних документів, які оформлені через
диспетчерський термінал.
Повернення невикористаних проїзних документів, які оформлені через диспетчерський
термінал.
Звіт оператора диспетчерського терміналу.
Професія – КАСИР КВИТКОВИЙ
Код: 4211
Кваліфікація: І категорія
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Оформлення проїзних документів з використанням автоматизованих систем.
Оформлення замовлення на пряму плацкарту і зворотній виїзд.
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Оформлення військових проїзних документів, проїзних документів з пересадками.
Оформлення групових замовлень на поїздку з одночасним виданням проїзних документів.
Оформлення групових замовлень на зворотній виїзд з одночасною видачею проїзних
документів.
Оформлення замовлень з попереднім бронюванням місць.
Оформлення проїзних документів після попереднього бронювання місць.
Погашення проїзних документів і оформлення погашення.
Оформлення звітів.
Оформлення проїзних документів з використанням терміналу АСК ПП УЗ.
Оформлення проїзних документів окремими терміналами, які працюють за принципом
бюро замовлень.
Погашення зіпсованих і не викуплених проїзних документів, оформлених окремими
терміналами.
Оформлення відомості на доставку. Відмовлення на одержання відомості.
Оформлення книги продажу пасажирських проїзних документів на пункті продажу бюро
замовлень.
Оформлення проїзних документів через диспетчерський термінал в режимі “діалогу” і
режимі “сеансового зв’язку”.
Погашення зіпсованих і невикуплених проїзних документів, які оформлені через
диспетчерський термінал.
Повернення невикористаних проїзних документів, які оформлені через диспетчерський
термінал.
Оформлення звіту оператора диспетчерського терміналу.
Бронювання та оформлення проїзних документів через ДТМ.
Одержання довідок.
Введення інформації про запізнення поїздів.
Професія: КАСИР ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ
Код: 4211
Кваліфікація: 3 категорія
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
підготовка робочого місця касира торговельного залу до роботи;
надання консультації покупцям щодо цін, асортименту товарів, відмінних особливостей;
підрахунок вартості збірної покупки за допомогою мікрокалькулятора з використанням
реєстрів пам’яті;
підготовка РРО до роботи. Розрахунок покупців, визначення платіжності державних
грошових знаків;
проведення заключних операцій на РРО. Визначення результатів роботи касира на кінець
зміни, кінець дня;
здача грошей в головну касу;
робота з прибутковими та видатковими документами, їх реквізитами;
інвентаризація грошових цінностей у магазині.
Професія: КАСИР ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ
Код: 4211
Кваліфікація: 2 категорія
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
підготовка робочого місця касира торговельного залу до роботи;
надання консультації покупцям щодо цін, асортименту товарів, відмінних особливостей;
підготовка РРО до роботи. Розрахунок із покупцями в тому числі за кредитними картками;
робота на РРО в режимі “програмування”;
проведення заключних операцій на РРО. Визначення результатів роботи касира на кінець
зміни, кінець дня;
здача грошей інкасатору банку.
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Професія - ЛАБОРАНТ ХІМІКО-БАКТЕРІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
Код - 8229.2
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Організація робіт та правила безпеки при роботі у хіміко-бактеріологічній лабораторії.
2. Техніка приготування розчинів та їх зберігання.
3. Методи кристалізації та висушування хімічних речовин. Застосування їх у конкретній галузі
промисловості.
4. Проведення дослідів за різними методами дистиляції та екстракції хімічних речовин. Визначення
їх переваги та недоліків. Застосування їх у конкретній галузі промисловості.
Загальний мікробіологічний аналіз грунту (або іншого матеріалу, залежно від галузі промисловості)
та ін
*- перелік визначається навчальним закладом
Професія - КОНДИТЕР
Код - 7412.2
Кваліфікація - 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Виготовляння різних видів тіста; нанесення трафаретного малюнка за еталоном однією
фарбою або з нескладним поєднанням фарб із різних видів сировини; випікання (смаження) виробів,
визначення їх готовності.
Професія - КОНДИТЕР
Код - 7412.2
Кваліфікація - 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Виготовляння, фарбування, розташування малюнків на кондитерських виробах; порціювання,
нанесення візерунку; перевіряння ваги кондитерських виробів.
Професія - ЛАБОРАНТ ХІМІКО-БАКТЕРІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
Код - 8229.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Організація робіт та дотримання правил техніки безпеки при роботі у хіміко-бактеріологічній
лабораторії.
2. Живлення мікроорганізмів, їх облік та виділення чистої культури.
3. Дослідження морфології мікроорганізмів.
4. Вирощування мікроорганізмів для дослідження. Їх культивування, посів, зберігання та
приготування препаратів.
5. Загальний мікробіологічний аналіз ґрунту (або іншого матеріалу, залежно від галузі
промисловості).
6. Облік чисельності та виділення чистої культури мікроорганізмів.
7. Загальний мікробіологічний аналіз природної води та ін
*- перелік визначається навчальним закладом
Професія : ЛИЦЮВАЛЬНИК-ПЛИТОЧНИК
Код: 7132.2
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Розбирання лицювання з керамічних глазурованих плиток.
2. Очищення придатних плиток від розчину.
3. Укладання очищених плиток в штабелі.
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4. Розпакування плит і плиток і укладання в складські штабеля.
5. Сортування плит і плиток за різними параметрами (розмір, колір, сорт та ін.)
6. Приготування розчинів та мастик з простих складових.
7. Набивання по дерев’яних поверхнях дротової сітки при підготовці дерев’яної поверхні під
лицювання.
8. Насічка гладких залізобетонних поверхонь при підготовці під лицювання.
9. Підготовка цегляної поверхні (зарубування напливів розчину та ін.) під лицювання.
10. Ґрунтування поверхонь емульсією при підготовці під лицювання.
11. Ґрунтування тильної сторони плиток емульсією.
12. Розбирання лицювання з великорозмірних (гіпсокартонних) плит з очищенням та сортуванням.
13Підготовка основи підлоги, тобто: підмітання, очищення від будівельного сміття, промивка,
змочування поверхні.
13. Розмічання площі підлоги (прості операції без встановлення маяків).
14. Нанесення і решетування мастики або розчину відносно встановлених раніше маяків.
15. Заготовлення плит і плиток біля місця лицювання.
16. Очищення вже облицьованих поверхонь від розчину та забруднень.
17. Промивання вже облицьованих поверхонь спеціальними розчинами або технічною водою.
Професія : ЛИЦЮВАЛЬНИК-ПЛИТОЧНИК
Код: 7132.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Облицьовування плитками на розчині суцільної прямолінійної поверхні стін з товщиною швів
понад 2 мм та підлог підготовленими маяками.
2. Заповнювання розчином швів між плитками.
3. Натягування та обмазування металевої сітки розчином.
4. Улаштування вирівнюючого шару.
5. Розбирання плитки облицьованої поверхні.
6. Перерубування та прирубування плитки з підточуванням кромок.
7. Свердління отворів у плитках.
8. Приготування розчинів і мастик для кріплення плиток.
9. Приготування розчинів для промивання облицьованих поверхонь.
Професія : ЛИЦЮВАЛЬНИК-ПЛИТОЧНИК
Код: 7132.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Провішування та промаячування під облицьовування прямолінійної поверхні.
Облицьовування пілястр, ніш та інших дрібних поверхонь.
2. Облицьовування плитками на розчині та мастиках суцільних прямолінійних поверхонь стін з
товщиною швів до 2 мм.
3. Установлювання фасонних плиток (карнизних, плінтусних, кутових).
4. Укладання фризу простого рисунку з розміткою.
5. Настилання підлоги з використанням сухих будівельних сумішей.
6. Настилання тротуарної плитки
7. Заміна плиток.
8. Ремонт плиткових підлог.
9. Лицювання поверхні стін склом „марбліт” та плитками із склокристаліту, скломармуру.
10.Лицювання підлог із застосуванням машин для вібровдавлювання плиток.
11.Лицювання вертикальних поверхонь з використанням сухих будівельних сумішей.
Професія - МАШИНІСТ ТІСТООБРОБНИХ МАШИН
Код - 8274.2
Кваліфікація - 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
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-

Приклади робіт
укладання заготовок із тіста на лопати, листи, касети, форми;
регулювати надходження тіста у приймальний пристрій тісто- подільної машини;
регулювання маси шматків тіста;
обслуговування тістообробних машин;
органолептично визначати якість розробки тіста.

Професія - МАШИНІСТ ТІСТООБРОБНИХ МАШИН
Код - 8274.2
Кваліфікація - 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
 обслуговування однієї або більше ділильних, формувальних, джгуторізальних та округлювальних
машин всіх типів;
 обслуговування однієї або більше машин для оброблення штучних сортів хліба, булочних,
бубличних та сухарних виробів.
Професія - МАШИНІСТ ТІСТООБРОБНИХ МАШИН
Код - 8274.2
Кваліфікація - 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
 обслуговування ділильних, формувальних, джгуторізальних та округлювальних машин всіх типів;
 обслуговування агрегату для поділу та укладання шматків тіста у форми, шафи;
 контроль за масою шматків тіста;
 регулювання маси шматків тіста;
 укладання шматків тіста в касети, на листи, дошки.
Базова професія : МАЛЯР
Спеціалізація – Маляр (будівельні роботи)
Код: 7141.2
Кваліфікація : 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Очищання поверхонь металевими шпателями, скребками, щітками, ганчір'ям, пилососом,
повітряним струменем з компресором.
Згладжування поверхонь шліфувальними сітками, наждачним папером, пемзою тощо.
Підмазування окремих місць.
Протравлювання цементної штукатурки нейтралізуючим розчином із приготуванням
розчину.
Зскрібання старої фарби з розшиванням тріщин та розчищанням вибою.
Запобігання розбризкуванню фарби на поверхню.
Базова професія : МАЛЯР
Спеціалізація – Маляр (будівельні роботи)
Код: 7141.2
Кваліфікація : 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Вирізання сучків та засмолів із розшиванням тріщин.
Приготування та перетирання шпаклювальних сумішей.
Шпаклювання поверхонь вручну.
Розрівнювання шпаклювальної суміші, накиданої механізованим способом. Ґрунтування поверхонь
пензлями, валиками, ручними фарбопультами.
Шліфування обґрунтованих, пофарбованих та прошпакльованих поверхонь. Покривання поверхонь
лаками на бітумній основі вручну.
Обрізання крайки шпалер вручну.
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Нанесення клейової речовини на поверхню.
Обклеювання стін папером. Варіння клею.
Базова професія : МАЛЯР
Спеціалізація – Маляр (будівельні роботи)
Код: 7141.2
Кваліфікація : 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Шпаклювання, прооліфлювання та ґрунтування поверхонь механізованим інструментом.
Фарбування поверхонь пензлями, валиками, ручними фарбопультами. Витягання
фільонок без підтушовування.
Фарбування за трафаретом в один тон.
Приготування ґрунтувальних, фарбувальних сумішей, емульсій та паст за готовим складом.
Обклеювання поверхонь стін шпалерами простими та цупкими або тканинами.
Заміна шпалер, що наклеєні внапусток.
Фарбування поверхонь олійними та водоемульсійними фарбами.
Фарбування скла олійною фарбою.
Виведення плям на обклеєних поверхнях.
Обрізання крайки шпалер на шпалерорізальній машині.
Пакетне розкроювання шпалер на верстаті.
Ґрунтування стиків та фарбування перил, прогонових споруд, ферм, балок мостів та
шляхопроводів.
Очищання елементів від бруду, іржі або старої фарби.
Розчищання швів між плитами збірного залізобетонного перекриття, стіновими панелями.
Механізоване нанесення фарби на обштукатурені поверхні.
ПРОФЕСІЯ: МОНТАЖНИК З МОНТАЖУ СТАЛЕВИХ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ
КОД: 7214.1
КВАЛІФІКАЦІЯ: 1-2 РОЗРЯД
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.Пробивання отворів і борозен вручну в бетонних і залізобетонних конструкціях.
2.Робота на ручній лебідці.
3.Підібрати необхідне такелажне устаткування та оснастку. Виконати такелажні роботи.
4.Встановлення та знімання болтів.
ПРОФЕСІЯ: МОНТАЖНИК З МОНТАЖУ СТАЛЕВИХ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ
КОД: 7214.1
КВАЛІФІКАЦІЯ: 3 РОЗРЯД
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.Болтове з’єднання конструкцій.
2.Укладання плит дорожнього покриття.
3.Замонолічування бетоном стиків і некратних місць.
4.Монтаж збірних перегородок і внутрішніх стін з гіпсових панелей на металевому каркасі.
5.Герметизація стиків спеціальними герметиками.
6.Закладання цеглою або бетоном кінців балок, борозен, гнізд, вибоїн і отворів.
7.Підготовка конструкцій до монтажу. Тимчасове кріплення конструкцій.
ПРОФЕСІЯ: МОНТАЖНИК З МОНТАЖУ СТАЛЕВИХ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ
КОД: 7214.1
КВАЛІФІКАЦІЯ: 4 РОЗРЯД
Кваліфікаційна пробна робота
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Приклади робіт
1.Перенесення осей на основу і монтаж залізобетонних фундаментних блоків.
2.Монтаж збірних залізобетонних балок прольотом до 12 м.
3.Монтаж балконних блоків.
4.Монтаж армованої та панцирної сіток у реакторах.
5.Монтаж збірних підвісних стель із гіпсових панелей на металевому каркасі.
6.Монтаж збірних залізобетонних панелей плит перекриття і покриття.
7.Монтаж сходових маршів і площадок.
8.Монтаж труб висотою до 30 м із жаростійкого бетону.
Професія: МОНТАЖНИК САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ І УСТАТКУВАННЯ
Код: 7136.2
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
- Сортування труб, фітингів фасонних частин, арматури та засобів кріплення
- Підготовляння допоміжних матеріалів (лляного пасма, сурику, розчину тощо)
- Встановлювання прокладок
- Комплектування згонів муфтами та контргайками, болтів – гайками
- Установлення і знімання запобіжних пробок і заглушок на трубах
- Транспортування деталей трубопроводів, санітарно-технічних приладів та інших вантажів
Професія: МОНТАЖНИК САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ І УСТАТКУВАННЯ
Код: 7136.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
- Скручування та збирання простих вузлів.
- Збирання фланцевих з’єднань.
- Розбирання окремих вузлів трубопроводів (під час монтажу).
- Установлювання і закладання кріплення під прилади і трубопроводи.
- Свердління або пробивання отворів у конструкціях.
- Закладання розтрубів чавунних трубопроводів.
- Нарізування різьби на трубах вручну.
- Комплектування труб і фасонних частин стояків.
- Установлювання ручного преса для обпресування систем.
- Від’єднування чавунних котлів від трубопроводів.
- Обрубування кромок швів жаротрубного котла з наступним підварюванням.
- Очищання секцій чавунного котла ззовні й усередині з промиванням.
- Зрубування заклепок жаротрубного котла з вибиванням їх.
- Замінювання манжет унітаза.
Професія: МОНТАЖНИК САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ І УСТАТКУВАННЯ
Код: 7136.2
Кваліфікація: 4 розряд











Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Монтаж трубопроводів і запірної арматури діаметром до 200 мм
Установлювання та приєднування до трубопроводів санітарних приладів з арматурою
Встановлювання санітарно-технічного медичного обладнання
Монтаж модульованого обладнання підприємств торгівлі та громадського харчування
Монтаж лабораторного обладнання для хімічних і фізичних лабораторій
Розмічання місць установлення приладів
Регулювання змивних бачків
Групування і догруповування чавунних радіаторів на місці монтажу
З’єднування трубопроводів опалювальних панелей, санітарно-технічних кабін і блоків
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 Установлювання водорозбірних, туалетних кранів і змішувачів
 Підганяння за місцем і ставлення латок під час ремонту парових котлів
 Знімання або встановлювання кришок сталевих жаротрубних котлів
 Змінювання кранів, змішувачів і вентилів
 Підбирання та комплектування матеріалів, обладнання і виробів для улаштування санітарнотехнічних систем на поверхах, стояках та секціях будівель і споруд
 Установлення і приєднування до трубопроводів нагрівальних приладів
 Монтаж водопроводу та каналізації з полімерних труб на нарізних, зварних, клейових або
розтрубних сполученнях
 Установлювання витяжних труб
 Установлювання та змінювання поливальних і пожежних кранів
 Закріплення деталей та приладів за допомогою монтажних поршневих пістолетів
 Промивання і хлорування трубопроводів водопостачання
Професія – МУЛЯР
Код – 7122.2
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Мурування цегляних стовпчиків під лаги підлоги.
Приготування розчинів вручну, очищання цегли від розчину.
Пробивання гнізд, борозен та отворів в цегляному й бутовому муруванні вручну.
Розбирання вручну бутових фундаментів, цегляного мурування стін, стовпів.
Засипання каналів або коробів порошкоподібними матеріалами або мінеральною ватою.
Зачіплювання піддонів, контейнерів, залізобетонних виробів та інших вантажів інвентарними
стропами за монтажні петлі, скоби, гаки тощо.
Професія – МУЛЯР
Код – 7122.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Мурування простих стін з цегли та дрібних блоків під штукатурку або розшивку швів односачно з
муруванням. Заповнювання каркасних стін.
Улаштовування фундаментів з бутового каменю та цегляного щебеню під заливку.
Улаштування цементної стяжки, горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами.
Закладання цеглою та бетоном борозен, гнізд та отворів, пробивання прорізів у цегляних та бутових
стінах за допомогою механізованого інструменту.
Розбирання мурування мостових опор за допомогою механізованого інструменту.
Пробивання гнізд, борозен та отворів у цегляному та бутовому муруванні за допомогою
механізованого інструменту.
Монтаж у кам’яних будівлях залізобетонних перемичок над віконними та деревними прорізами й
нішами.
Професія – МУЛЯР
Код – 7122.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Мурування стін середньої складності з цегли та дрібних блоків під штукатурку або розшивку швів
одночасно з муруванням.
Мурування стін простої складності з одночасним облицюванням.
Мурування стін простої складності з одночасним облицюванням.
Мурування стін і фундаментів з бутового каменю під лопатку, колодязів постійного перерізу та
колекторів прямокутного перерізу, конструкцій із склоблоків.
Улаштовування в кам’яних будовах заповнень прорізів та перегородок із склопрофіліту.
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Улаштовування перегородок із цегли, гіпсошлакових та інших плит.
Укладання сталевих елементів й деталей в мурування.
Установлювання підвіконних плит.
Розшивання швів мурування, що виконана раніше.
Ремонт поверхні цегляних стін із виламуванням непридатних цеглин та замуровуванням новою
цеглою з дотриманням перев’язування швів із колишнім муруванням.
Розбирання цегляних склепінь усіх видів.
Монтаж у кам’яних будовах залізобетонних балок, плит перекриття та покриття, перегородок,
сходових маршів, площадок, балконних плит, сходинок.
Монтаж вентиляційних блоків.
Монтаж азбестоцементних труб сміттєпроводу.
Заміна підвіконних плит та окремих сходинок сходових маршів.
Ремонт та заміна окремих ділянок цегляних та бутових фрагментів в існуючих будовах.
Конопачення та заливання швів у збірних залізобетонних конструкціях перекриття та покриття.
Мурування фундаментів й мостових опор, з’єднувальних й щокових стінок опор, прямолінійних
надводних стінок й кордонного каменю портових споруд.
Монтаж збірних бетонних й залізобетонних елементів конструкцій середньої маси, що
застосовуються під час будівництва кам’яних мостів й гідротехнічних споруд.
Професія – МАНІКЮРНИЦЯ
Код – 5141.2
Кваліфікація: 2 розряд (ІІ клас)
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Гігієнічна чистка нігтів на пальцях рук.
Використання прийомів зняття лаку.
Обпилювання нігтів для надання їм потрібної форми та довжини.
Виконання процедури мацерації рук.
Обробка кутикули.
Обробка шкіри нігтьового валика пальців рук.
Виконання масажу кистей рук.
Догляд за шкірою рук та нігтів з використанням лікувальних, косметичних та рослинних засобів, олії
та глин.
Виконання масажу кистей рук.
Використання способів підбору та приготування лаків різних кольорів та відтінків.
Полірування нігтів.
Покриття нігтів лаком.
Виконання гігієнічного манікюру у технологічній послідовності.
Професія – МАНІКЮРНИЦЯ
Код – 5141.2
Кваліфікація: 3 розряд (І клас)
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Гелеві нарощування нігтів у технологічній послідовності.
Акрилові нарощування нігтів у технологічній послідовності.
Накладання нігтів на типсах у технологічній послідовності.
Декоративне оформлення нігтів – художній розпис та оформлення нігтів стразами, смужками,
стрічками, фольгою, кольоровими порошками.
Використання інструменту, що застосовується для виконання сучасних технологій.
Масаж кистей рук з використанням сучасних методів та косметичних засобів.
Покриття нарощуваних та накладних нігтів лаком, їх художній розпис.
Догляд за шкірою рук і нігтями з використанням сучасних косметичних, рослинних засобів та олій.
Допомога клієнтам при виборі форми нігтів, кольору лаку, виду розпису та оформлення нігтів.
Дезинфекція сучасних інструментів, робочих поверхонь та рук.
Раціональна організація праці на робочому місці.
Аналіз якості виконаних манікюрних послуг з використанням сучасних технологій.
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Виконання вимог нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правил
безпечної експлуатації устаткувань та механізмів, користування засобами колективного та
індивідуального захисту при роботі з хімічними засобами.
Дотримання норм і прийомів безпечного ведення манікюрних робіт.
Виконання заходів для поліпшення умов праці, передбачених трудовими та колективними
договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Професія – МОНТАЖНИК ГІПСОКАРТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
Код - 7129.2
Кваліфікація - 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Улаштування помостів, риштувань
2. Транспортування, подача матеріалів на робоче місце;
3. Улаштування нескладної гіпсокартонної перегородки (з використанням мінераловатних виробів)
певного розміру з дверним та віконним отворами на дерев’яному каркасі;
4. Улаштування нескладної гіпсокартонної перегородки (з використанням мінераловатних виробів)
певного розміру з дверним та віконним отворами на металевому каркасі;
5. Улаштування обличкування стіни певного розміру гіпсокартонними плитами (сухої штукатурки) за
безкаркасним способом;
6. Улаштування обличкування стіни певного розміру гіпсокартонними плитами (сухої штукатурки) за
каркасним способом;
7. Улаштування безкаркасної підшивної стелі певного розміру;
8. Улаштування каркасної підшивної стелі певного розміру.
Професія – МОНТАЖНИК ГІПСОКАРТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
Код - 7129.2
Кваліфікація - 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Монтаж подвійного металевого каркаса перегородки середньої складності;
2. Монтаж ділянки каркаса підвісної стелі з закритим каркасом;
3. Монтаж ділянки каркаса підвісної стелі з відкритим каркасом;
4. Улаштування конструкції вузла ковзального примикання перегородки зі сталевим каркасом і
одношаровим обшиванням ГКП до перекриття;
5. Улаштування конструкції вузла ковзального примикання перегородки зі сталевим каркасом і
двошаровим обшиванням ГКП до перекриття.
6. Облаштування дверних та віконних отворів у гіпсокартонних перегородках середньої складності;
7. Кріплення важких консольних вантажів до горизонтальних елементів жорсткості (ригелям)
каркаса, до самостійних опорних конструкцій (металевих рам, траверсам, панелям), вбудованим у
порожнину перегородки;
8. Улаштування збірної підлоги з ГКП на плитах із пінополістиролу;
9. Улаштування збірної підлоги з комбінованих панелей з ГКП на сухій засипці;
10. Виготовлення шаблону певного діаметра для створення криволінійних поверхонь;
11. Виготовлення криволінійних елементів з гіпсокартону радіусом 600 мм;
12. Виготовлення нескладних криволінійних (в плані) елементів каркасів перегородок;
13. Облаштування віконного отвору мансардного приміщення.
Професія – МАШИНІСТ КРАНА АВТОМОБІЛЬНОГО
Код – 8332.1
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1.
Виконання простих будівельно-монтажних робіт на краю канави автомобільним краном
вантажопідйомністю до 6,3т включно.
2.
Навантаження автомобіля сходовими маршами автомобільним краном вантажопідйомністю
до 6,3т включно.

53

3.
Розвантаження цегли на піддонах залізничного транспорту автомобільним краном
вантажопідйомністю до 6,3т включно.
4.
Розвантаження листового металу з автомобіля автомобільним краном вантажопідйомністю до
6,3т включно.
5.
Навантаження стовпів на автомобіль автомобільним краном вантажопідйомністю до 6,3т
включно.
6.
Розвантаження пиломатеріалів з залізничного транспорту автомобільним краном
вантажопідйомністю до 6,3т включно.
7.
Перевантаження фундаментних блоків з залізничного транспорту на автомобільний
автомобільним краном вантажопідйомністю до 6,3т включно.
8.
Розвантаження плит перекриття з автомобіля автомобільним краном вантажопідйомністю до
6,3т включно.
9.
Монтаж підошви фундаменту будівлі автомобільним краном вантажопідйомністю до 6,3т
включно.
10.
Монтаж електроопори автомобільним краном.
Професія – МАШИНІСТ КРАНА АВТОМОБІЛЬНОГО
Код – 8332.1
Кваліфікація: 5 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1.
Монтаж фундаментних блоків автомобільним краном вантажопідйомністю більше 6,3 т до
10т.
2.
Навантаження труб на автомобіль краном вантажопідйомністю більше 6,3 т до 10т.
3.
Розвантаження електроопор автомобільним краном вантажопідйомністю більше 6,3 т до 10т.
4.
Монтаж плит перекриття підвального приміщення автомобільним краном
вантажопідйомністю більше 6,3 т до 10т.
5.
Перевантаження плит перекриття з залізничного транспорту на автомобільний краном
вантажопідйомністю більше 6,3 т до 10т.
6.
Розвантаження електроопор в охоронній зоні лінії електропередач автомобільний краном
вантажопідйомністю більше 6,3 т до 10т.
7.
Переміщення вантажу двома кранами вантажопідйомністю більше 6,3т до 10т.
8.
Розвантаження автомобіля з цеглою в піддонах автомобільним краном вантажопідйомністю
більше 6,3 т до 10т.
9.
Виконання монтажних робіт середньої складності автомобільним краном
вантажопідйомністю більше 6,3 т до 10т.
10.
Укладання залізобетонних виробів у котлован автомобільним краном вантажопідйомністю
більше 6,3 т до 10т.
Професія – МАШИНІСТ КРАНА (КРАНІВНИК)
Код – 8333.1
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
–
прийом зміни, підготовка крана до роботи: перевірка гальм, перевірка канатів, стропів, крана
перед пуском;
–
керування кранами, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями під час
виконання простих робіт;
–
забезпечення крана мастилами, інвентарем, інструментами, запасними частинами та
ремонтними матеріалами;
–
ремонт електроустаткування кранів;
–
ремонт механічного устаткування кранів.
Професія – МАШИНІСТ КРАНА (КРАНІВНИК)
Код – 8333.1
Кваліфікація: 3розряд
Кваліфікаційна пробна робота
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Приклади робіт:
–
прийом зміни, підготовка крана до роботи, перевірка гальм, перевірка канатів, стропів,
регулювання механізмів крана та усунення несправностей, опробування крана перед пуском;
–
керування кранами, оснащеними різними вантажозахватними пристроями під час виконання
простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження та транспортування сипких, штучних,
лісових та інших аналогічних вантажів;
–
ремонт механічного устаткування кранів.
Професія – МАШИНІСТ КРАНА (КРАНІВНИК)
Код – 8333.1
Кваліфікація: 4розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
–
прийом зміни, підготовка крана до роботи: перевірка гальм, перевірка канатів, стропів,
регулювання механізмів крана та усунення несправностей, опробування крана перед пуском;
–
керування кранами, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями під час
виконання всіх видів робіт на вантаженні, розвантаженні, перевантаженні та транспортуванні
вантажів.
Професія – МАШИНІСТ КРАНА МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА
Код – 8333.2
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:

керування мостовим краном на прибиранні недокатів, браку і відходів виробництва;

керування мостовим краном при підготовці льоточної маси, люнкериту та інших термічних
сумішей для розливу сталей;

керування козловим краном на роботах з підйому та переміщення напівфабрикатів і готової
продукції;

керування мостовим краном при підготовці чавунного і шлакового жолобів;

керування консольним краном на виконання окремих операцій з обслуговування
технологічного процесу;

керування мостовим краном на підготовці і зніманні жолобів для заливання чавуну;

керування мостовим краном на завантаженні шихти у пічні кармани феросплавних печей;

керування мостовим краном при кантуванні чавуновозних і сталерозливних ковшів під час їх
ремонту.
Професія – МАШИНІСТ КРАНА МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА
Код – 8333.2
Кваліфікація: 3розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:

керування мостовим краном під час перевалки валків на прокатних станах;

керування мостовим краном на підготовці і зніманні жолобів для заливання чавуну;

керування мостовим краном, оснащеним двома електромагнітами на подавання,
транспортування і штабелювань металу за марками, профілями та розміру;

транспортування гарячих коліс в термічному відділенні;

керування козловим краном на гранбасейні, підготовка термічних сумішей для розливки
сталі;

керування мостовим краном на подавання металу в нагрівальні печі.
Професія – МАШИНІСТ КРАНА МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА
Код – 8333.2
Кваліфікація: 4розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
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керування мостовим краном на підготовці і зніманні жолобів для заливання чавуну;

керування мостовим краном під час перебиранні гарячого металу на агрегатах і ад’юстажах;

керування мостовим краном під час подаванні ковшів з рідким чавуном та зливання його в
міксер;

керування рудним перевантажувачам на завантаженні, підготовці та усередненні шихти на
рудному дворі;

керування козловим краном під час підготовки, завантаженні і подаванні шихтових
матеріалів;

керування мостовим краном при подаванні мульд до сталеплавильних агрегатів.
Професія: МАШИНІСТ ГІРНИЧИХ ВИЇМКОВИХ МАШИН
Код: 8111.1
Кваліфікація: 5 розряди
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
 керування гірничими виїмковими машинами; добувними і прохідницькими комбайнами,
виїмковими агрегатами, в тому числі автоматизованими і з програмним керуванням, струговими
установками, врубовими машинами;
 стеження за станом секцій гідрофікованого кріплення, накатника і сітки агрегату в процесі
посадки щита на забій;
 розкріплення, пересування опорних балок і приводних головок стругових установок за
допомогою гідродомкратів та закріплення їх на новому місці;
 проведення різних врубів врубовими машинами залежно від гірничотехнічних вимог і
гірничогеологічних умов; вирубувння верхніього “кутка” різними способами;
 змащування вузлів і деталей машин, перевіряння рівня і доливання масла в турбомуфти і
маслостанції. Випробовування машини;
 перевіряння і заміна зубців, кайл дворогих, різців, ножів. Перевіряння стану покрівлі, кабелів,
труб, шлангів, вантажних механізмів. Забезпечування правильного напрямку виймання (зарубки)
корисної копалини і проведення виробки;
 регулювання виконавчого органу в процесі роботи. Оглядання і стеження в процесі роботи за
станом тягового і запобіжного канатів або тягового ланцюга;
 керування системою зрошення, запобіжними лебідками і масло станціями;
 виявлення й усунення неполадок машин, механізмів та іншого обладнання в процесі роботи;
 розвертання, монтаж, демонтаж, спускання (підйом) та перегін машини в процесі робіт.
Закріплення машини запобіжними стояками і покрівлею над нею в кінці роботи;
 установлювання розпірних та укісних стояків, вибивання і встановлювання стояків, що
заважають рухові машин, зачистка машинної дороги;
 участь в установленні та перенесенні упорного стояка;
 участь у планово-запобіжних ремонтах, монтажі, демонтажі обслуговуваних машин, агрегатів,
іншого обладнання з піднесенням, навантаженням і розвантаженням їх окремих частин і вузлів;
 перегін комбайну із вибою у вибій своїм ходом.
Професія : МОЛОДША МЕДИЧНА СЕСТРА З ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ
Код: 5132
Кваліфікація: Молодша медична сестра з догляду за хворими
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
Проведення повної і часткової санітарної обробки пацієнта.
Обробка волосяної частини при педикульозі.
Приготування дезрозчинів, що дозволені для використання в Україні. Правила приготування.
Дезинфекція предметів догляду, особистої гігієни пацієнта, посуду.
Обробка інструментарію перед стерилізацією.
Контроль якості передстерилізаційної очистки голок і шприців.
Користування стерилізаційною коробкою.
Підготовка ліжка пацієнта.
Техніка заміни натільної і постільної білизни тяжкохворому.
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Техніка користування функціональним ліжком.
Техніка транспортування і перекладання пацієнта.
Догляд за шкірою. Вмивання лежачих пацієнтів, обтирання.
Догляд за шкірою в разі наявності пролежнів. Обробка пролежнів.
Догляд за волоссям. Миття, розчісування, гоління, стрижка.
Догляд за статевими органами, промежиною. Підмивання.
Догляд за очима. Промивання, очні ванночки.
Догляд за вухами. Обробка зовнішнього слухового ходу.
Догляд за носовими ходами.
Догляд за порожниною рота. Огляд, зрошення, протирання, чищення зубів, полоскання.
Техніка підкладання судна тяжкохворим пацієнтам.
Техніка подавання сечоприймача лежачим хворим.
Годування тяжкохворого пацієнта з ложки і поїльника.
Догляд за хворими в гарячці.
Техніка промивання шлунку.
Надання допомоги під час блювання.
Техніка застосування газовивідної трубки.
Техніка очисної клізми.
Техніка сифонної клізми.
Техніка лікувальної клізми.
Техніка краплинної клізми.
Техніка постановки банок.
Техніка накладання гірчичників.
Техніка накладання холодного, гарячого і зігрівального компресів.
Техніка застосування грілки.
Техніка застосування міхура з льодом.
Застосувати лікарські засоби на шкіру (мазі, присипки, пластирі, розчини
і настойки).
Закрапувати краплі в ніс, очі, вуха.
Вводити лікарські засоби через пряму кишку (за допомогою ректальних свічок).
Техніка накладання джгута.
Збирання харкотиння для лабораторного дослідження.
Підготовка хворого до шлункового і дуоденального зондування.
Підготовка хворого до рентгенологічного і ендоскопічного методів травної
і сечовидільної
систем.
Визначення оптимальної маси тіла.
Проведення антропометричних вимірювань.
Техніка вимірювання температури тіла.
Обробка рук різними методами.
Знезаражування та передстерилізаційна обробка інструментів.
Сповивання.
Обробка сосок і пляшечок.
Годування дітей з пляшечки, ложечки.
Обробка шкіри при попрілостях, екземі, висипі.
Виготовлення перев’язувального матеріалу: кульок, серветок, турунд.
Накладання різного виду пов’язок на голову.
Накладання різних пов’язок на кінцівки.
Накладання різних пов’язок на тулуб.
Накладання транспортної шини Крамера при переломі однієї, двох кісток гомілки.
Накладання транспортної шини Крамера при переломі передпліччя, плеча.
Професія: НЯНЬКА
Код: 5131
Кваліфікація: нянька




Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
проведення профілактичних заходів при інфекційних захворюваннях;
проведення повсякденних гігієнічних процедур;
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складання добового меню для людей похилого віку та дітей вдома;
організація харчування, приготування їжі, прибирання та миття посуду;
догляд за Людиною похилого віку, надання санітарно-гігієнічних послуг;
облаштування та прибирання дитячої кімнати;
планування домашньої роботи, чищення та прання одягу, білизни;
підготовка дитини до сну.
Професія – ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ
Код – 4112
Кваліфікація - ІІ категорія

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
Завантаження та завершення текстового редактора Word.
Створення, завантаження та збереження файлів-документів.
Різні прийоми виділення тексту.
Введення, редагування тексту.
Перевірка орфографії і граматики.
Робота зі шрифтом. Вікно “Шрифт”.
Команда “Найти и заменить”.
Встановлення розмірів полів у вікні діалогу „Параметры страницы”.
Орієнтація сторінки.
Встановлення розмірів полів за допомогою лінійки.
Форматування абзаців.
Робота із відступами.
Використання маркованих і нумерованих списків.
Форматування списків.
Таблиці.
Побудова таблиць.
Форматування таблиць.
Заповнювання таблиць.
Робота з таблицями.
Створення колонок, робота з ними.
Поля Word.
Поля злиття.
Функція “Злиття”.
Робота з графічними об’єктами.
Взаємне розміщення тексту і графіки.
Створення буквиці.
Робота з надписами.
Використання WordArt.
Вставка спеціальних символів.
Малювання схем.
Колонтитули.
Нумерація сторінок.
Перегляд документів перед друком.
Завантаження та завершення програми Microsoft Excel.
Створювання, завантаження та збереження файлів(книг).
Робота з аркушами книги.
Робота з комірками електронної таблиці.
Введення і редагування даних.
Форматування комірок та діапазонів комірок.
Переміщення по таблиці.
Засоби виділення фрагментів електронної таблиці.
Автоформат.
Використання формул при обчислюваннях у таблицях Microsoft Excel.
Створення формул, ввід формул.
Функції.
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Логічні та математичні функції.
Функції “дата/время”.
Функції користувача.
Вставлення функцій.
Використання функцій при обчислюваннях у Microsoft Excel.
Виконання обчислень з даними з різних аркушів.
Масиви.
Масиви у формулах.
Майстер діаграм.
Основні елементи діаграми.
Редагування і форматування елементів діаграми.
Створення списку.
Робота зі списками.
Лінійні бази даних в Excel.
Створення баз засобом уведення даних у таблицю та з використанням форм.
Сортування, фільтрація, розширений фільтр.
“Автофільтр”.
Попередній огляд і друк робочого аркушу в Microsoft Excel.
Завантаження СУБД.
Створення структури таблиць бази даних.
Заповнення таблиць бази даних.
Редагування таблиць бази даних.
Сортування записів у таблицях.
Індексні та ключові поля таблиць.
Установлення зв'язків між записами у різних таблицях.
Пошук записів у базі даних.
Використання виразів для пошуку інформації.
Створення та використання запитів.
Створення та використання форм.
Створення та використання звітів.

Професія – ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ
Код – 4112
Кваліфікація - 1 категорія

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
Дискові утиліти. Інформаційні і перевірні утиліти.
Стиснення дисків.
Упаковка файлів, що виконуються.
Архівація даних. Різні способи архівації.
Засоби використання програм архівації даних.
Створення публікації.
Створення місцевої газети.
Створення бланку ділового листа.
Створення рекламного проспекту.
Розробка та створення бази даних.
Пошук та сортування у базах даних.
Поштова адреса в Internet.
Передача поштових повідомлень.
Програми читання поштової кореспонденції.
Формування поштового повідомлення.
Створення плакатів.
Передача поштових повідомлень.
Захист інформації.
Обробка тексту на комп'ютері.
Використання автозаміни та автотексту.
Засоби швидкого пересування по тексту.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Форматування з використанням стилів.
Використання стандартних стилів, зміна і створення стилів.
Робота з таблицями.
Використання вбудованих об'єктів.
Загальні принципи роботи з об'єктами.
Побудова графіків.
Вставка малюнків.
Використання об'єктів WordArt.
Робота з редактором формул.
Введення і редагування даних.
Форматування комірок та діапазонів комірок.
Переміщення по таблиці.
Засоби виділення фрагментів електронної таблиці.
Автоформат.
Використання формул при обчислюваннях у таблицях Microsoft Excel.
Створення формул, ввід формул.
Розв’язання задач практичного характеру.
Майстер функцій.
Категорії функцій.
Логічні та математичні функції.
Функції “дата/время”.
Використання логічних функцій.
Вставлення функцій.
Використання функцій при обчислюваннях у електронних таблицях.
Виконання обчислень з даними з різних аркушів.
Масиви. Масиви у формулах.
Майстер діаграм.
Основні елементи діаграми.
Редагування і форматування елементів діаграми.
Створення списку.
Робота зі списками.
Лінійні бази даних в Excel.
Створення баз засобом уведення даних у таблицю та з використанням форм.
Сортування, фільтрація, розширений фільтр.
“Автофільтр”.
Попередній огляд і друк робочого аркушу в Microsoft Excel.

Професія – ОБЛІКОВЕЦЬ З РЕЄСТРАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ
Код – 4121

Кваліфікація – Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Заповнення та реєстрація прибуткових та видаткових касових ордерів.
2. Порядок заповнення касової книги. Особливості складання касової книги.
3. Оформлення та записи у журналі 1 за кредитом рахунку 30. Оформлення та записи у відомості за
дебетом рахунку 30.
4. Ознайомитися з обліком грошей на розрахунковому рахунку
5. Робота з банківськими документами – виписка
6. Розрахунки платіжними дорученнями
7. Розрахунки чеками
8. Ознайомитися з обліком операцій в іноземній валюті
9. Оформлення та записи у журналі 1 за кредитом рахунку 31. Оформлення та записи у відомості 1.2.
за дебетом рахунку 31.
10. Ознайомитися з обліком розрахунків з підзвітними особами
11. Бухгалтерський облік виданих підзвітних сум
12. Оформлення авансових звітів та документів на відрядження за кордон
13. Оформлення авансових звітів по закупці товарно-матеріальних цінностей
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14. Оформлення та записи у відомості 3.2
15. Вивчення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками рахунок 631
16. Ознайомитися з податковими накладними. Вивчити відображення сум по Дт 641 рах. і Кт 641 рах.
17. Ознайомитися з обліком розрахунків з покупцями рах. 36
Професія : ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ З ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ
Код: 8211.1
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт

Вали, ресори, поршні, спеціальні кріпильні деталі, болти шліцеві та інші центрові деталі з
кривошипними конічними і циліндричними поверхнями - оброблення зовнішнього контуру на двох
координатних токарних верстатах.

Гвинти, втулки циліндричні, гайки, упори, фланці, кільця, ручки - токарне оброблення.

Втулки ступінчасті з циліндричними, конічними, сферичними поверхнями - оброблення на
токарних верстатах.

Кронштейни, фітинги, коробки, кришки, кожухи, муфти, фланці фасонні та інші аналогічні
деталі зі стиковими та опорними площинами, розташованими під різними кутами, з ребрами та
отворами для кріплення - фрезерування зовнішнього та внутрішнього контуру, ребер по торцю на
трьох координатних верстатах.

Отвори крізні та глухі з діаметром до 24 мм - свердління, цекування, зенкування, нарізання
різьби.

Труби - вирубання прямокутних і круглих вікон.

Шпангоути, півкільця, фланці та інші аналогічні деталі середніх і великих габаритів з
пресованих профілів гарячештампованих заготовок незамкнутого або кільцевого контуру з різних
металів - свердління, розточування, цекування, зенкування крізних та глухих отворів, які мають
координати.
Професія : ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ З ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ
Код: 8211.1
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт

Важелі, гойдалки, кронштейни, рамки і інші складнопросторові деталі - оброблення зовнішніх
та внутрішніх контурів на трьох-координатних токарних верстатах.

Втулки, вали, штоки, поршні, ступиці гребних гвинтів, шатуни, кільця, лабіринти, шестірні,
підшипники та інші аналогічні центрові деталі зі ступінчастими циліндричними поверхнями,
канавками та виточками - токарне оброблення зовнішнього контуру.

Корпуси, вкладиші, підшипники, кришки підшипників, обтічники та кронштейни гребних
гвинтів, кулачки розподільних валів, штампи і прес-форми складної конфігурації, лопатки парових і
газових турбін зі змінним профілем, матриці - фрезерування та нарізання різьби.

Корпуси компресора і редуктора, кришки насосів редукторів, розподільних корпусів, упорів,
коробок приводів та агрегатів і інші середні та великогабаритні корпусні деталі - оброблення
торцевих поверхонь, гладких та ступінчастих отворів та площин.

Отвори крізні та глухі з діаметром понад 24 мм - свердління, розсвердлення, розгортання,
нарізання різьби.

Стакани зі складними виточками, глухим дном і фасонними поверхнями та з отворами, які
виготовлені з пруткового матеріалу, відливок та штамповок - оброблення зовнішнього і внутрішнього
контуру на токарно-револьверних верстатах.

Шківи, шестірні, маховики, кільця, втулки, диски, колеса зубчасті, стакани - оброблення на
карусельних верстатах.
Професія : ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ З ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ
Код: 8211.1
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
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Приклади робіт

Вали з нарізанням різьби довжиною до 1500 мм – токарне оброблення.

Деталі корпусні авіагвинтів і авіаколіс зі складною геометричною формою, з великою
кількістю отворів – фрезерування фасонного контуру, свердління, зенкування, розточування.

Діафрагми, диски, поршні, силові кільця, фланці та інші великогабаритні деталі - токарне
оброблення.

Диски компресорів і турбін – оброблення з двох сторін за дві операції.

Каркаси оперення закінцівок рулів, панелі крила та інші аналогічні деталі з теоретичними
контурами, кишенями, підсічками, вікнами, отворами – фрезерне оброблення.

Кільця шарикопідшипників, інжектори водяні та парові, прес-форми багатомісні особливо
складної конфігурації – токарне оброблення.

Копіри, матриці, пуансони складної конфігурації – фрезерування.

Корпуси компресорів і турбін, спрямні і напрямні апарати, силові кільця і фланці та інші
великогабаритні кільцеві і дискові деталі з криволінійними конічними та циліндричними поверхнями
– токарне оброблення по зовнішньому та внутрішньому контуру.

Корпуси опорних підшипників, блоки циліндрів, вали колінчасті і суднові, гвинти гребні,
статори турбогенераторів, спиці гребних льодових гвинтів, прес-форми, кондуктори складні, шківи
гальмові, муфти - оброблення на розточувальних верстатах.

Корпуси суднових механізмів, компресорів, двигунів, приводів, коробок швидкостей,
гідроприводів, кришки, втулки тонкостінні - оброблення на токарних і фрезерних верстатах.

Кулі і кульові з'єднання, головки різні з багатозахідною різьбою, вали з різьбою– токарне
оброблення.

Носки крила, центроплана, пояси, балки, лонжерони, нервюри, окантування, шпангоути,
панелі та інші аналогічні деталі з наявністю перемінної малки – фрезерування зовнішнього і
внутрішнього контурів з двох сторін.

Циліндри парових турбін, патрубки парових турбін, дошки трубні, каркаси і інші деталі –
свердління, розгортання та нарізання різьби.
Професія — ОФІЦІАНТ
Код — 5123
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Підібрати порцеляновий посуд для подачі холодних закусок.
Підібрати металевий посуд для подачі гарячих закусок. Продемонструвати подачу гарячих закусок.
Підібрати посуд для подачі перших страв. Дати характеристику посуду, розміри, призначення.
Підібрати посуд для подачі других страв, продемонструвати прийом подачі других страв.
Підібрати й дати характеристику порцелянового посуду для подачі десертних страв, кондитерських
виробів.
Підібрати посуд для подачі солодких страв, продемонструвати правила подачі.
Підібрати посуд для подачі гарячих напоїв. Дати характеристику посуду.
Підібрати скляних посуд для подачі алкогольних напоїв. Дати характеристику посуду.
Скласти меню денного раціону. Вимоги до оформлення.
Скласти меню комплексних обідів. Вимоги до оформлення.
Скласти прейскурант для ресторану І класу. Вимоги до оформлення.
Продемонструвати правила полірування скляного посуду. Техніка перенесення скляного посуду.
Продемонструвати полірування столового порцелянового посуду; техніку перенесення.
Продемонструвати прийоми роботи з підносом у торговому залі.
Організувати робоче місце офіціанта в торговому залі.
Продемонструвати прийом складання лляних серветок.
Продемонструвати техніку сервірування столів, послідовність виконання.
Продемонструвати сервірування столу до сніданку.
Продемонструвати техніку сервірування столів на обід.
Продемонструвати сервірування столу до обіду згідно меню комплексних обідів.
Продемонструвати сервіровку столу до вечері.
Продемонструвати сервірування столу згідно замовлення.
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Продемонструвати зустріч відвідувачів і розміщення гостей за столом.
Продемонструвати техніку подачі меню і прийому замовлення.
Продемонструвати техніку подачі холодних закусок та розміщення холодних закусок на столі.
Продемонструвати способи подачі перших страв.
Продемонструвати способи подачі других страв.
Продемонструвати способи розміщення десертних приборів на столі, правила подачі десерту.
Продемонструвати техніку подачі безалкогольних напоїв.
Продемонструвати правила відкривання пляшок, техніку наливання напоїв.
Продемонструвати прийоми наливання напоїв. Підібрати посуд для різноманітних алкогольних
напоїв.
Заповнити бланк рахунку, подати відвідувачу. Здійснити розрахунок
з відвідувачем.
Продемонструвати правила збирання використаного посуду, приборів, столової білизни.
Продемонструвати правила прибирання столів. Здача посуду, приборів, посуду, білизни.
Продемонструвати заміну скатертини в присутності відвідувачів.
Провести розрахунок з відвідувачами через РРО.
Продемонструвати техніку роботи на РРО.
Професія — ОФІЦІАНТ
Код — 5123
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Підібрати посуд, який використовується для подачі банкетних страв. Продемонструвати прийоми
перенесення.
Підібрати посуд для перших страв. Дати характеристику посуду приборам.
Продемонструвати способи подачі перших страв.
Порядок списання посуду. Скласти акт на бій посуду, приборів.
Скласти меню для ювілею, підібрати посуд, виконати сервіровку столу.
Скласти меню до 8 березня та виконати сервіровку столу.
Скласти меню й розрахувати необхідний посуд для банкету "коктейль".
Скласти меню на "банкет-чай". Способи подачі чаю.
Скласти меню на весілля, підібрати необхідний посуд, виконати сервіровку столу.
Продемонструвати техніку сервіровки столу до вечері.
Продемонструвати сервірування столу на банкет.
Продемонструвати сервіровку столу при проведенні святкових тематичних вечорів.
Продемонструвати сервірування столу для обслуговування новорічного банкету.
Продемонструвати сервірування столу до "банкету-чай". Особливості обслуговування.
Продемонструвати сервірування столу до дня народження.
Виконати додаткове сервірування столу згідно прийнятого замовлення.
Виконати сервірування для банкету з частковим обслуговуванням офіціантами.
Виконати сервірування столу до сніданку для груп іноземних туристів.
Виконати сервірування столу для банкету "фуршет".
Виконати сервірування столу для обслуговування по типу “Шведський стіл”.
Виконати сервірування столу на весілля.
Продемонструвати техніку сервірування фуршетних столів. Особливості розміщення страв, закусок
на столі.
Продемонструвати способи розміщення скляного посуду на столі в залежності від асортименту
напоїв.
Продемонструвати способи сервірування столів для обслуговування банкетів і прийомів.
Продемонструвати зустріч відвідувачів, прийом замовлення, послідовність виконання.
Продемонструвати подачу меню. Рекомендації у виборі страв і напоїв. Прийом замовлення.
Підібрати вино-горілчані вироби до закусок, страв, напоїв; підібрати посуд подачі.
Продемонструвати техніку подачі перших страв, посуд подачі.
Продемонструвати правила й техніку подачі других страв з використанням приставного столика.
Продемонструвати прийом перекладання страв за допомогою способу "щипців", "лопатка".
Продемонструвати правила й техніку подачі гарячих напоїв.
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Продемонструвати правила й прийоми подачі шампанського. Прийом розливу.
Продемонструвати техніку подачі вино-горілчаних виробів.
Заповнити рахунок і продемонструвати техніку подачі рахунку та проведення розрахунку.
Вивести звіти через РРО.
Продемонструвати прийоми прибирання використаного столового посуду та приборів.
Прийняти замовлення на обслуговування в номері готелю. Підібрати посуд, виконати замовлення.
Продемонструвати обслуговування банкету за столом з повним обслуговуванням офіціантів. Подача
страв в "обнос".
Продемонструвати прийоми обслуговування гостей на банкеті-коктейль.
Продемонструвати техніку обслуговування банкету за столом з частковим обслуговуванням
офіціантами.
Скласти анкету для вивчення споживчого попиту відвідувачів.
Професія: ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОЇ ВЕРСТКИ
Код: 4112
Кваліфікація: 3 категорія
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Введення та редагування суцільного тексту.
2. Набір змішаного тексту.
3. Створення списків та буквиці.
4. Створення виносок.
5. Набір заголовків та підзаголовків в тексті.
6. Створення та форматування таблиць.
7. Набір форм документації.
8. Макетування сторінок, створення стовпчиків, колонтитулів.
9. Набір віршованих та драматичних творів.
10. Вставка об'єктів. Набір математичних формул.
11. Створення графічних об’єктів в Microsoft Word.
12. Створення фігурного тексту в WordArt та автофігур.
13. Створення та редагування діаграм у Microsoft Graph.
14. Створення публікації в програмі верстки.
15. Створення шаблонів для публікації. Розташування об’єктів на шаблонах.
16. Імпорт та форматування тексту в публікації.
17. Створення та використання стилів в публікації.
18. Створення графічних об’єктів в програмі верстки.
19. Імпорт графіки та компонування тексту і графіки в публікації.
20. Створення та імпорт таблиць в публікації.
Професія: ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОЇ ВЕРСТКИ
Код: 4112
Кваліфікація: 2 категорія
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Малювання в растровому графічному редакторі. Робота з шарами.
Сканування зображень. Виконання тонової корекції зображень.
Виконання ретуші зображень за допомогою фільтрів.
Макетування в векторному графічному редакторі. Створення візитних карток.
Малювання геометричних фігур та фігур довільної форми. Створення святкових листівок.
Робота з текстом. Створення запрошень.
Створення книжково-журнальної акциденції (обкладинки книжок).
Редагування фігурного тексту і розташування по кривій. Створення вітальної адреси.
Створення афішно-плакатної акциденції (об’яв, плакатів).
Створення стандартних елементів сторінки-шаблона: колонтитулів, нумерації сторінок.
Створення графічних об’єктів засобами видавничої системи
Імпорт тексту, графіки та компонування тексту і графіки. Обтікання ілюстрацій текстом.
Верстка та оформлення книжково-журнальної акциденції (обкладинка, титул)
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14.
15.
16.

Макетування та верстка книжково-журнальної продукції.
Макетування та верстка газетної полоси.
Виконання спуску полос.

Професія: ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОЇ ВЕРСТКИ
Код: 4112
Кваліфікація: 1 категорія
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Використання масок, стилів і ефектів шарів. Створення колажу.
Робота з виділеними областями в зображенні. Робота в «Быстрой маске». Створення віньєток.
Сканування зображень та обробка зображень. Кольорова корекція зображень.
Робота з фігурним текстом і текстовими шарами. Створення листівок.
Робота з простим текстом. Створення плакатів.
Використання фільтрів. Створення фотоколажу.
Створення візитних карток.
Малювання фігур довільної форми. Створення запрошень.
Робота з контурами та заливами. Створення багатосторінкового документа.
Робота з простим та фігурним текстом. Створення буклетів.
Використання ефектів. Створення кишенькових календарів.
Імпорт растрових зображень. Створення рекламних плакатів.
Створення спеціальних ефектів, буквиць. Створення титульної сторінки.
Верстка таблиць.
Створення складних книжково-журнальних таблиць.
Верстка книг. Створення колонтитулів та змісту.
Верстка журналів. Використання багатоколонної верстки.
Створення макету та верстка газетної полоси.

Професія - ОПЕРАТОР З ВЕТЕРИНАРНОГО ОБРОБЛЕННЯ ТВАРИН
Код - 6121
Кваліфікація - 5 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.
Взяття проб крові у ВРХ.
2.
Проведення щеплень у свиней.
3.
Відбір патматеріалу і його підготовка до відправки у ветлабораторію.
4.
Капрологічні дослідження у ВРХ.
5.
Відбір проб у ВРХ для біохімічного аналізу.
6.
Проведення дератизації приміщення.
7.
Обрізка копит у ВРХ.
8.
Проведення кастрації самців свиней.
9.
Клінічне обстеження серцево-судинної системи.
10.
Приготування настоїв із лікарських трав.
Професія : ОГЛЯДАЧ ВАГОНІВ
Код : 7233.2
Кваліфікація: 3 розряд

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Обмірювання колісної пари шаблоном.
Визначення дефектів.
Заходи зі збереження вантажних вагонів і контейнерів.
Виявлення пошкоджень контейнерів після виконання маневрових робіт.
Заміна повітророзподільників та регулювання важільної передачі.
Проміжна ревізія буксового вузла.

Професія : ОГЛЯДАЧ ВАГОНІВ
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Код : 7233.2
Кваліфікація: 4 розряд

1.
2.
3.
4.
5.

Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Виявлення пошкоджень самоущільнюючих дверей критих вагонів, їх усунення.
Технічний огляд електрообладнання вагонів.
Визначення герметичності контейнерів.
Розмітка вагонів, які підлягають ремонту.
Огородження поїзда під час ремонту.

Професія : ОГЛЯДАЧ - РЕМОНТНИК ВАГОНІВ
Код : 7233.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Піднімання вагонів домкратами.
2. Заміна колісної пари.
3. Ремонт кузова вагона.
4. Ремонт вузлів рами.
5. Заміна гальмівних колодок.
Професія – ПЕДИКЮРНИЦЯ
Код – 8274.2
Кваліфікація: 2 розряд (ІІ клас)
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Виконання косметичного педикюру у технологічній послідовності.
2. Гігієнічна чистка нігтів на пальцях рук.
3. Обпилювання нігтів для надання їм потрібної форми та довжини.
4. Виконання мацерації, обробка кутикули шкіри нігтьового валика пальців ніг.
5. Очищення ороговілості на ступнях ніг та п’ятах, зняття мозолів.
6. Обробка врісших нігтів.
7. Масаж ніг і догляд за шкірою ніг та нігтями.
8. Підбір та готування комбінованих лаків різних кольорів та відтінків. Полірування нігтів та
покриття їх лаком.
9. Аналіз якості виконання педикюрних робіт.
10. Дезинфекція інструменту, робочих поверхонь, рук майстра та ніг клієнта.
11. Раціональна організація праці на робочому місці.
12. Аналіз якості виконаних педикюрних послуг з використанням сучасних технологій.
13. Виконання вимог нормативних актів про охорону працю і навколишнього середовища, правила
безпечної експлуатації устаткувань та механізмів, користування засобами колективного та
індивідуального захисту при роботі з хімічними засобами.
14. Дотримання норм і прийомів безпечного ведення педикюрних робіт.
15.Виконання заходів для поліпшення умов праці, передбачених трудовими та колективними
договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Професія – ПЕДИКЮРНИЦЯ
Код – 8274.2
Кваліфікація: 3 розряд (І клас)

1.
2.
3.
4.

Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Виконання апаратного педикюру у технологічній послідовності.
Виконання SPA-педикюру у технологічній послідовності.
Протезування нігтів ніг у технологічній послідовності.
Виконання педикюру та робіт по догляду за діабетичними ногами.
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5. Виконання педикюру та робіт по догляду за ногами з варикозним розширенням вен та при
артритах.
6. Робота з педекюрним інструментом що застосовується для виконання сучасних технологій,
його зберігання, дезинфекція та визначення якості.
7. Художній розпис нігтів ніг лаками та фарбами. Робити підбір малюнків.
8. Виконання локального масажу.
9. Виконання робіт по догляду за шкірою ніг та нігтями з використанням аромотерапії,
парафінотерапії та сучасних косметичних, рослинних засобів, олії.
10. Ділове спілкування з клієнтом з надання допомоги при виборі форми нігтів, кольору лаку,
виду розпису нігтів.
11. Раціональна організація праці на робочому місці.
12. Аналіз якості виконаних педикюрних послуг з використанням сучасних технологій.
13. Виконання вимог нормативних актів про охорону працю і навколишнього середовища,
правила безпечної експлуатації устаткувань та механізмів, користування засобами колективного та
індивідуального захисту при роботі з хімічними засобами.
14. Дотримання норм і прийомів безпечного ведення педикюрних робіт.
15. Виконання заходів для поліпшення умов праці, передбачених трудовими та колективними
договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Професія - ПЛОДООВОЧІВНИК
Код - 6111
Кваліфікація - 1 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.Роботи в плодовому саду.
2.Збирання врожаю плодових і ягідних культур.
3.Збирання урожаю овочевих культур.
4.Догляд за ягідниками.
5.Закладання плодового саду і ягідних плантацій.
6. Сівба та пікірування квіткових культур.
7. Живцювання та висаджування квіткових культур.
8. Влаштування газонів.
9. Сівба, висаджування овочевих культур у відкритому ґрунті та догляд за ними.
10.Вирощування овочевих культур та розсади в закритому ґрунті.
11. Закладання овочів та плодів на зберігання.
12.Догляд за рослинами в розсадниках.
13.Найпростіша переробка овочів.
Професія - ПЛОДООВОЧІВНИК
Код - 6111
Кваліфікація - 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.
Очищення і сортування насіння.
2.
Закладання посівного і садивного матеріалу для гартування, стратифікації і пророщення.
3.
Стратифікація насіння.
4.
Повітряно-теплове прогрівання насіння.
5.
Дражування і оброблення насіння бактеріальними добривами та мікроелементами, змішування
насіння із сипкою масою.
6.
Замочування насіння.
7.
Промивання насіння в соляному розчині.
8.
Маркірування поля для висівання й садіння, прокладання посівних борозен та викопування
ямок.
9.
Висівання, підсівання і загортання насіння.
10. Висаджування насінників овочевих культур.
11. Пікірування сіянців овочевих, плодових культур у ящики, на стелажі.
12. Садіння й підсаджування розсади.
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13. Обрізування коріння й крони саджанців, сіянців, дичок, декоративних кущів перед садінням.
14. Обмочування коріння саджанців, сіянців у гнійно-глиняній бовтанці, рознесення і розкладання
біля ямок.
15. Обробка стимулятором росту живців.
16. Садіння і підсаджування плодово-ягідних культур саджанцями.
Професія - ПЛОДООВОЧІВНИК
Код - 6111
Кваліфікація - 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Нарізування дернового пласту кінним плугом.
2. Нарізування та загортання борозен плугом під час садіння саджанців, сіянців, кореневищ.
3. Оброблення гербіцидами та іншими отрутохімікатами плодових і декоративних культур.
4. Підорювання та виорювання сіянців, саджанців, овочевих кореневищ.
5. Закривання, відкривання та розорювання накривного вала у розсадниках.
6. Сівба овочевих культур кінними сівалками.
7. Садіння плодово-ягідних культур саджанцями.
8. Зрізування дичок сіянців на колючку та вічко.
9. Вирізування колючок у однорічних сіянців та в кроні саджанців.
10. Проріджування сходів рослин у рядках.
11. Підгортання, культивування, розпушування, ґрунту в міжряддях.
Професія – ПРОДАВЕЦЬ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Код – 5220
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Підготовка робочого місця продавця до роботи;
2. Підготовка до роботи немеханічного обладнання, інвентарю;
3. Підготовка до продажу:
текстильних товарів;
швейних товарів;
трикотажних товарів;
пушно – хутряних товарів;
взуттєвих товарів;
галантерейних товарів;
парфумерно – косметичних товарів;
посудогосподарчих;
електропобутових товарів;
культ – та спортивних товарів;
будівельних матеріалів;
меблевих та килимових товарів.
4. Підготовка пакувального матеріалу до роботи;
5. Пакування різних груп товарів різними способоми;
6. Приймання товарів у відділ;
7. Надання консультації покупцям, щодо цін, асортименту, відмінних особливостей;
8. Підрахунок вартості покупки;
9. Вивчення правил продажу та обміну товарів;
10. Підготовка реєстраторів розрахункових операцій (РРО) до роботи;
11. Підготовка РРО до роботи. Розрахунок покупців, визначення платіжності державних грошових
знаків;
12. Проведення заключних операцій на РРО. Визначення результатів роботи на кінець зміни, кінець
дня;
13. Складання покупюрного опису. Здача грошей в головну касу;
14. Розпізнавання прибуткових та видаткових документів відділу, їх реквізитів;
15. Підготовка товарів до інвентаризації, оформлення інвентаризаційного ярлика.
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Професія – ПРОДАВЕЦЬ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Код – 5220
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Організація робочого місця продавця дрібно – роздрібної торгівлі. Підбір товару, необхідного
обладнання та пакувального матеріалу;
2. Оформлення супровідних документів при прийманні товарів від постачальника;
3. Складання заявки на товар для поповнення товарного запасу;
4. Підбір взаємозамінних, супутніх товарів, консультація покупця;
5. Здійснення контролю за термінами реалізації товарів, умовами зберігання.
6. Розшифровка маркувальних позначень товарів;
7. Перевірка якості та визначення дефектів:
- текстильних товарів;
- швейних товарів;
- трикотажних товарів;
- пушно – хутряних товарів
- взуттєвих товарів;
- парфумерно – косметичних товарів;
- галантерейних товарів, ювелірних виробів;
- посудогосподарчих товарів;
- електропобутових товарів;
- культтоварів;
- спортивних товарів;
- будівельних матеріалів;
- меблевих та килимових товарів.
- Проведення покупки через контрольно –касову систему;
- Проведення інвентаризації у відділі. Оформлення інвентаризаційного опису;
- Визначення попередніх результатів інвентаризації;
- Підготовка первинних документів для складання товарного звіту;
- Визначення залишків товарів та тари на кінець дня;
- Оформлення на прилавкових вітрин;
Професія – ПРОДАВЕЦЬ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Код – 5220
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Підготовка робочого місця продавця до роботи;
2. Підготовка до роботи вагового обладнання. Визначення ваги брутто;
3. Підготовка до продажу:
4. бакалійних товарів;
5. хлібобулочних товарів;
6. кондитерських товарів;
7. м’ясних товарів;
8. гастрономічних товарів;
9. молочних товарів;
10. рибних товарів;
11. плодоовочевих товарів;
– безалкогольних,
- слабоалкогольних товарів.
12. Підготовка пакувального матеріалу до роботи;
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13. Пакування різних груп товарів різними способоми;
14. Приймання товарів у відділ;
15. Надання консультації покупцям щодо цін, асортименту, відмінних особливостей;
16. Зважування товару вагою до 1 кг та підрахунок його вартості;
17. Підрахунок вартості покупки;
18. Вивчення правил продажу та обміну товарів;
19. Підготовка реєстраторів розрахункових операцій (РРО) до роботи;
20. Підготовка РРО до роботи. Розрахунок покупців, визначення платіжності державних грошових
знаків;
21. Проведення заключних операцій на РРО. Визначення результатів роботи на кінець зміни, кінець
дня;
22. Складання покупюрного опису. Здача грошей в головну касу;
23. Розпізнавання прибуткових та видаткових документів відділу, їх реквізитів;
24. Підготовка товарів до інвентаризації, оформлення інвентаризаційного ярлика.
Професія – ПРОДАВЕЦЬ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Код – 5220
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Організація робочого місця продавця дрібно – роздрібної торгівлі. Підбір товару, необхідного
обладнання та пакувального матеріалу;
Оформлення супровідних документів під час приймання товарів від постачальника;
Складання заявки на товар для поповнення товарного запасу;
Підбір взаємозамінних, супутніх товарів, консультація покупця;
Здійснення контролю за термінами реалізації товарів, умовами зберігання.
Розшифровка маркувальних позначень товарів;
Перевірка якості та визначення дефектів:
бакалійних товарів;
хлібобулочних товарів;
кондитерських товарів;
м’ясних товарів;
гастрономічних товарів;
молочних товарів;
рибних товарів;
плодоовочевих товарів;
безалкогольних, слабоалкогольних товарів.
Проведення покупки через контрольно –касову систему;
Проведення інвентаризації у відділі. Оформлення інвентаризаційного опису;
Визначення попередніх результатів інвентаризації;
Підготовка первинних документів для складання товарного звіту;
Визначення залишків товарів та тари на кінець дня;
Оформлення наприлавкових вітрин;
Професія – ПАРКЕТНИК
Код – 7132.2
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Влаштування підстилкового шару під паркет з паперу, картону або пластики.
2. Виготовлення з’єднань у:
- четверть,
- паз,
- гребінь
- шип,
- провушину.
3. Сортування штучного паркету за розміром, кольором і сортом.
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4. Натирання підлог щітками.
Професія – ПАРКЕТНИК
Код – 7132.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Улаштування настилу під щитовий паркет і основ з оргаліту, деревностружкових і
деревноволокнистих плит.
Обстругування та циклювання паркетних підлог вручну.
Фугування ребер і торців клепки вручну, електроінструментом і на верстатах.
Приготування клеїв та мастик.
Розкладання та вирівнювання лаг.
Споювання паркетних дощок та їх закріплення.
Вкладання паркетних щитів.
Усунення провисів між щитами та дошками.
Настилання штучного паркету простих малюнків.
Настилання фризових рядів, їх з’єднання з основною підлогою.
Установлювання вентиляційних решіток з виготовленням рамок із рейок.
Кріплення плінтусів і галтелей.
Циклювання, шліфування, встановлення вентиляційних решіток.
Опорядження паркетної підлоги.
Професія – ПАРКЕТНИК
Код – 7132.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Настилання підлог з паркетної клепки, дошок і паркетних щитів на мастиці.
2. Настилання підлог з паркетної дошки по лагах.
3. Настилання підлоги в повернутий квадрат.
4. Настилання підлоги в ялинку.
5. Настилання підлоги в “косу” ялинку.
6. Настилання підлоги в подвійну ялинку.
7. Настилання підлоги в потрійну ялинку.
8. Настилання підлоги в ялинку із різних планок.
9. Настилання підлоги в квадрат із різних планок.
10. Настилання фризових рядів, їх з’єднання з основною підлогою.
11. Настилання підлоги із паркетних дощок.
12. Настилання підлоги із паркетних щитів.
13. Кріплення плінтусів і галтелей.
14. Облицьовування сходин паркетною клепкою.
15. Обстругування, циклювання та шліфування паркетних підлог машинами та
електроінструментами.
16. Виконання остаточного опорядження.
17. Ремонт паркетних підлог.
18. Замінювання окремих клепок, дошок або щитів паркетних підлог.
Професія – ПЕКАР
Код – 7412.2
Кваліфікація:2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
випікання борошняних виробів у немеханізованих печах або в одній – двох механізованих
конвеєрних печах;
укладання тістових заготовок на лопати, листи, касети, форми;
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ведення технологічного процесу випікання хлібобулочних та борошняних виробів під
керівництвом пекаря вищої кваліфікації;
змащування форм вручну;
змащування та укладання виробів на лотки, вагонетки та транспортер;
відбраковування виробів;
заповнення лотків та вагонеток готовою продукцією;
транспортування вагонеток в експедицію;
перевірка стану та санітарна обробка лотків.
Професія – ПЕКАР
Код – 7412.2
Кваліфікація:3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
обслуговування машин усіх типів для розробки, формування, округлення, нарізання джгутами
тістових заготовок;
обслуговування агрегату для розробки тіста;
визначення готовності тістових заготовок до випікання;
регулювання руху пічного конвеєра і роботи механізмів для садіння, вибирання та
обприскування хліба;
ручне або машинне надрізування дрібноштучних та штучних виробів;
змащування яєчною змазкою;
обжарювання або випікання пиріжків;
ведення процесу сушки сухарних виробів.
Професія – ПЕКАР
Код – 7412.2
Кваліфікація:4 розряд

-

Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
підготовка пекарної камери до випікання;
обслуговування електричних печей обладнаних контейнерами;
обслуговування автомату для поділу та закручування тіста;
обслуговування різальних машин.

Професія: „ПЕРУКАР” (ПЕРУКАР-МОДЕЛЬЄР”)
Код: 5141.2
Кваліфікація: перукар
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
чоловічі класичні стрижки методом «Канадка», “Бокс”, “Полубокс”, “Англійська”, “Полька”,
укладання волосся феном за класичною технологією;
прості жіночі або дитячі стрижки “Каскад”, “Російська”, “Проста коротка”, “Класичне каре” з
подальшим укладанням волосся в прості зачіски з застосуванням бігуді;
прості жіночі або дитячі стрижки “Каскад”, “Російська”, “Проста коротка”, “Класичне каре” з
подальшою гарячою завивкою волосся горизонтальними локонами;
прості жіночі стрижки “Каскад”, “Російська”, “Проста коротка”, “Класичне каре” на основі
хімічної завивки волосся із застосуванням звичайних коклюшок за класичною технологією;
прості жіночі стрижки “Французька”, “Російська”, “Проста коротка”, “Класичне каре” з
подальшим фарбуванням, знебарвленням волосся або зафарбовуванням сивини.
Професія: „ПЕРУКАР” (ПЕРУКАР-МОДЕЛЬЄР”)
Код: 5141.2
Кваліфікація: перукар 2 класу
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
- базові модельні чоловічі стрижки з укладанням волосся феном методом “бомбаж”, “брашинг”;
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- виконання жіночої або дитячої модельної стрижки з укладанням волосся феном методом
“бомбаж”, “брашинг” та за допомогою дифузору;
- виконання жіночої модельної стрижки з подальшою гарячою завивкою волосся локонами різних
видів;
- виконання жіночої модельної стрижки з подальшим укладанням волосся в зачіску
концентрованого типу із застосуванням бігуді;
- виконання жіночої модельної стрижки на основі хімічної завивки волосся із застосуванням
спіральних коклюшок;
- виконання жіночої модельної стрижки з подальшим частковим фарбуванням волосся або
фарбуванням сучасними способами.
Професія: „ПЕРУКАР” (ПЕРУКАР-МОДЕЛЬЄР”)
Код: 5141.2
Кваліфікація: перукар 1 класу
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
- сучасні чоловічі стрижки із застосуванням прогресивних методів та технологічних прийомів з
урахуванням індивідуальних особливостей людини, з подальшим миттям і масажем голови та
укладання волосся пальцями рук;
- жіночі або дитячі сучасні стрижки з застосуванням прогресивних методів та технологічних
прийомів з урахуванням індивідуальних особливостей людини, з подальшим миттям і масажем
голови та укладання волосся пальцями рук;
- жіночі сучасні стрижки із застосуванням прогресивних методів та технологічних прийомів з
урахуванням індивідуальних особливостей людини, з подальшою гарячою завивкою волосся
локонами із застосуванням прогресивних інструментів і способів;
- жіночі сучасні стрижки із застосуванням прогресивних методів та технологічних прийомів з
урахуванням індивідуальних особливостей людини, з подальшим створенням простої модельної
зачіски із використанням різних типів бігуді;
- жіночі сучасні стрижки із застосуванням прогресивних методів та технологічних прийомів з
урахуванням індивідуальних особливостей людини, з подальшим укладанням волосся у зачіску будьякого типу на довгому волоссі із застосуванням самостійно виготовлених пастижерних виробів і
доповнень;
- жіночі сучасні стрижки із застосуванням прогресивних методів та технологічних прийомів з
урахуванням індивідуальних особливостей людини, з подальшим холодним укладанням волосся
хвилями;
- жіночі сучасні стрижки із застосуванням прогресивних методів та технологічних прийомів з
урахуванням індивідуальних особливостей людини, на основі хімічної завивки із застосуванням
прогресивних технологій;
- жіночі сучасні стрижки із застосуванням прогресивних методів та технологічних прийомів з
урахуванням індивідуальних особливостей людини з подальшим колоруванням волосся.
Професія: „ПЕРУКАР” (ПЕРУКАР-МОДЕЛЬЄР”)
Код: 5141.2
Кваліфікація: перукар-модельєр
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
- моделювання, персоніфікація та виконання нових моделей стрижок з подальшою комбінованою
укладкою феном;
- моделювання, персоніфікація та виконання сучасних моделей стрижок з подальшим створенням
зачісок із застосуванням різних способів укладки, пастижерних доповнень та складних прикрас
самостійного виготовлення;
- моделювання, персоніфікація та виконання сучасних моделей стрижок з подальшим креативним
фарбуванням волосся;
- моделювання, персоніфікація та виконання сучасних моделей стрижок з подальшим створенням
модельної зачіски будь-якого типу з урахуванням призначення та індивідуальних особливостей
людини.
- моделювання, персоніфікація та виконання сучасних моделей стрижок та конкурсних зачісок.
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Професія – Машиніст електровоза
Код – 8311.1
Кваліфікація - ПОМІЧНИК МАШИНІСТА ЕЛЕКТРОВОЗА
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1) екіпіровка електровоза; підготовка до проходження в рейс:
- огляд і приймання електровоза;
- участь сумісна з локомотивною бригадою в перевірці наявності на електровозі встановленого
устаткування, інвентаря і інструменту;
- участь в перевірці технічного стану електровоза, сигнальних знаків і електроприладів,
пневматичного устаткування і гальм, радіостанції;
- участь в перевірці наявність і екіпіровки електровоза маслом, мастилом, піском і обтиральним
матеріалом;
2) участь в управлінні електровозом:
- виконання обов'язків помічника машиніста при русі потягу на перегоні, спостереження за
сигналами і свідченнями вимірювальних приладів, забезпечення безпеки руху і обслуговуванню
електровоза в дорозі проходження;
- виконання обов'язків помічника машиніста з контролю за колісними парами і буксами, за станом
ресорного підвішування і роботою тягових двигунів;
- участь в підготовці електровоза до здачі іншій бригаді, майстру комплексної бригади, черговому по
депо;
3) виконання робіт з технічного обслуговування електровоза:
- технічне обслуговування агрегатів і вузлів електровоза при щоденному обслуговуванні;
- технічне обслуговування електровоза в зимовий період роботи;
- усунення можливих несправностей електровоза.
Професія – Машиніст тепловоза
Код – 8311.2
Кваліфікація – ПОМІЧНИК МАШИНІСТА ТЕПЛОВОЗА
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
–
участь у прийомі тепловоза;
–
перевірка (разом з локомотивною бригадою) наявності на локомотиві належного інвентарю,
інструменту, сигнальних пристроїв та їх стан;
–
перевірка наявності на локомотиві води, мастила, палива, піску, змазок, і обтиральних
матеріалів;
–
послідовний обхід і огляд локомотива з метою перевірки справності електричного,
механічного обладнання та інших вузлів і механізмів;
–
усунення несправностей, виявлених при огляді;
–
ознайомлення з документацією машиніста та графіком руху поїздів;
–
послідовне виконання робіт для приведення локомотива у робочий стан;
–
виконання обов’язків помічника машиніста при русі поїзда, спостереження за сигналами і
показниками приладів, забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням локомотива на шляху
прямування;
–
виконання обов’язків помічника машиніста по контролю за колісними парами і буксами, за
станом ресорного підвішування і роботою двигунів;
–
нагляд за тяговими двигунами та допоміжними машинами. зовнішній огляд електричних
апаратів і обладнання;
–
дії локомотивної бригади при спрацювання апаратів захисту, при необхідності зупинки поїзда
для усунення несправностей;
–
особливості обслуговування локомотива у зимовий період;
–
порядок здачі локомотива;
–
участь у підготовці локомотива до здачі іншій бригаді, майстру комплексної бригади,
черговому депо;
–
виконання робіт з технічного обслуговування агрегатів і вузлів локомотива при щодобовому
обслуговуванні, на роздільних пунктах, на шляху прямування та інших номерних обслуговуваннях;
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–

усунення можливих несправностей тепловоза.

Професія – ПОКОЇВКА
Код – 5142
Кваліфікація –1 розряд

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Здійснення щоденного прибирання номерів.
Здійснення прибирання службових приміщень.
Здійснення вологого прибирання.
Прибирання санітарного вузла.
Чищення килимів, іншого покриття для підлоги.
Використання візка покоївки.
Здійснення прибирання ліжка у номері.
Здійснення генерального прибирання номерів.
Здійснення догляду за рослинами готельного комплексу.

Професія – ПОКОЇВКА
Код – 5142
Кваліфікація –2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.
Здійснення прибирання номерів та службових приміщень.
2.
Використання засобів для миття і чищення.
3.
Відпрацювання технології чищення килимів, ковролінів.
4.
Відпрацювання технології використання візка покоївки.
5.
Відпрацювання технології здійснення генерального прибирання номерів.
6.
Здійснення догляду за рослинами готельного комплексу.
7.
Ведення білизняного господарства.
8.
Сортування та маркування білизни.
9.
Здійснення дрібного ремонту білизни.
10.
Складання актів на списання білизни.
11. Ведення робочої документації
Професія: ПРОДАВЕЦЬ (З ЛОТКА, НА РИНКУ)
Код: 5230
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт

підготовка робочого місця продавця до роботи;

підготовка до роботи вагового обладнання. Визначення ваги брутто, нетто;

підготовка до продажу продовольчих товарів: зерноборошняних, кондитерських, рибних,
плодоовочевих, харчосмакових товарів, м’ясних та молочних консервів; непродовольчих товарів:
господарчих, швейних, трикотажних, взуттєвих, галантерейних, парфумерно-косметичних та товарів
побутової хімії;

підготовка пакувального матеріалу до роботи;

пакування різних груп товарів різними способами;

приймання товару за кількістю та якістю;

надання консультації покупцям щодо цін, асортименту, відмінних особливостей товару;

зважування товару вагою до 1 кг та підрахунок його вартості;

підрахунок вартості покупки товару до 10 одиниць;

підрахунок вартості покупки товару більше 10 одиниць;

підрахунок вартості покупки різних видів товарів;

здійснення обміну товарів;

складання покупюрного опису. Здача грошей в головну касу.

розпізнавання прибуткових та видаткових документів, їх реквізитів;

підготовка товару до інвентаризації, оформлення інвентаризаційного ярлика.
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Професія :
ПРОХІДНИК
Код:
7111.1
Кваліфікація:
5 розряд






















Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Буріння шпурів перфораторами масою до 35 кг.
Буріння шпурів та свердловин самохідними буровими установками
Буріння шпурів електросвердлами
Буріння шпурів пневмосвердлами
Проходка гірничих виробок із застосуванням відбійних молотків, пневмоломів
Скреперування гірничої маси в рудоспуск
Скреперування гірничої маси в вагонетки
Керування навантажувальними, навантажувально-доставочними машинами
Керування перевантажувачами
Керування гідромоніторами
Керування скреперними лебідками
Керування установками з нагнітання в пласт води
Керування прохідницькими комплексами
Зведення усіх видів кріплення в горизонтальних та скісних виробках
Установка та розбирання опалубки
Розбирання та ремонт тимчасового кріплення
Виконання монтажу та демонтажу прохідницьких комплексів
Проходка та кріплення шурфів
Укріплення гірничої породи в зоні забою полімерними матеріалами
Проведення осланцювання гірничих виробок поблизу забою

Професія :
ПРОХІДНИК
Код:
7111.1
Кваліфікація:
6 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
 Буріння шпурів перфораторами масою понад 35 кг.
 Керування механізованими комплексами
 Керування стовбуропрохідницькими машинами
 Керування навантажувальними машинами продуктивністю понад 60 м3 за годину з навісним
устаткуванням
 Керування навантажувально – доставочними машинами з дизельним двигуном потужністю понад
147,2 кВт.(понад 200 к.с.)
 Керування агрегатами та комбайнами
 Виконання монтажу та демонтажу запобіжних помостів та натяжних рам
 Керування процесом зарядження та підривання шпурів і свердловин
 Зведення віялоподібного та багатокутового кріплення
 Зведення блочного та бетонного кріплення у виробках криволінійного окреслення площею
перерізу понад 20м2
 Укріплювання металокріпленням важкого профілю виробки перерізом понад 18 м2
 Проведення реконструкції гірничих виробок без перерви руху в метрополітені
 Виконання прохідницьких робот в пливунах, карстах, сипучих пісках із застосування
спеціального кріплення
Професія - ПРИЙОМОЗДАВАЛЬНИК ВАНТАЖУ ТА БАГАЖУ
Код: 9332
Кваліфікація: 2 розряди
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Виконання вантажних і комерційних операцій навантаження, вивантаження,
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сортування контейнерів, приймання, видача, зважування вантажу та багажу.
Перевірка правильності навантаження та закріплення вантажу у вагонах відкритого типу,
наявності та стану вантажу у критих вагонах.
Складання комерційних актів у випадку недостачі або пошкодження вантажу.
Перевірка точності вагових приладів, наявності місця для складування вантажів, наявності
матеріалів для маркування і пломбування, справність протипожежних пристосувань та інвентарю.
Звірення відомостей, зазначених відправником в накладній, при прийманні вантажів у
стандартній тарі, складання актів у випадках неправильного найменування вантажу
Професія - ПРИЙОМОЗДАВАЛЬНИК ВАНТАЖУ ТА БАГАЖУ
Код: 9332
Кваліфікація: 3 розряди
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
- оформлення документів на вантажі, що перевозяться та ведення обліку переробки,
приймання, відправлення вантажів та багажу;
- контроль за справним станом ваг, необхідного інвентарю та матеріалів для маркування та
видавання вантажів, багажу і ручної поклажі;
- установлення черговості видавання вантажів, багажу та ручної поклажі;
- установлення черговості відправлення вантажів;
Професія:
Код:
Кваліфікація:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

РИХТУВАЛЬНИК КУЗОВІВ
7213.2
3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Антикорозійна обробка кузова.
Догляд за лакофарбовим покриттям кузова.
Ремонт і рихтування дверей автомобіля.
Ремонт і рихтування капота автомобіля.
Ремонт і рихтування крила автомобіля.
Ремонт і рихтування бамперів автомобіля.
Ремонт і заміна дверних та капотних завіс і замків.
Ремонт механізму склопіднімача.
Заміна скла дверей.
Ремонт додаткового обладнання.
Ремонт каркасу опалення пічки.
Ремонт радіатора пічки.
Ремонт підніжок вантажного автомобіля.
Ремонт облицювання вантажного автомобіля.
Заміна підкрильників і болотників.
Ремонт багажника автомобіля.

Професія:
Код:
Кваліфікація:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

РИХТУВАЛЬНИК КУЗОВІВ
7213.2
4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт

Ремонт і рихтування дверей автомобіля з розбиранням на деталі.
Ремонт і рихтування капота автомобіля з розбиранням на деталі.
Ремонт і рихтування крила на автомобілі.
Обробка отворів дверей, навішування та підгонка дверей за отворами автомобілів.
Заміна вітрового і заднього скла автомобіля, автобуса.
Заміна скла вітрового вікна кабіни вантажного автомобіля.
Заміна опускного скла дверей автомобіля.
Заміна рухомого і нерухомого скла вікна кузова автобуса.
Ремонт облицювання легкового автомобіля.
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10. Ремонт облицювання автобуса.
11. Заміна порогів легкового автомобіля.
Професія : РОБІТНИК ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Код: 6131
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
ДОЯР
Провести доїння корів ручним способом
Провести доїння корів механічним способом
Визначити густину, забрудненість молока, жирність молока.
Скласти та відрегулювати пастеризатор.
Провести пастеризацію молока за різних режимів.
Відрегулювати сепаратор, провести сепарацію молока.
ТВАРИННИК
Правила годівлі худоби
Догляд за поголівям великої рогатої худоби
Способи випасання тварин
Проведення профілактичних заходів щодо запобігання захворювання тварин
Догляд за поголівям свиней та птиці
СЛЮСАР З РЕМОНТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ
Приклади робіт для 1-го розряду
1. Батареї дискові лущильників – розбирання.
2. Борони зубові і дискові – розбирання.
3.Болти, гайки, шпильки – обпилювання задирок, різання заготовок ножівкою, рубання
зубилом, проганяння різьби.
4. Колеса опорні, ножі дискові плугів – розбирання.
5. Лапи культиваторів – заміна.
6. Шестерні, вали та інші деталі – зачищання задирок після механічного оброблення.
7. Ящики зернотукових сівалок – розбирання.
Приклади робіт для 2 -го розряду
1. Бензобаки, акумулятори, кабіни, кожухи - знімання, встановлення на машини і кріплення.
2. Двигуни, коробки передач, мости задні – знімання.
3. Диски, гальмові стрічки та фрикційні накладки – усунення пошкоджень та клепання.
4. Елеватори пруткові картоплезбиральних комбайнів – розбирання.
5. Кронштейни, скоби, хомутики – виготовлення.
6. Лущильники – ремонт і складання.
7. Мости передні, бортові передачі, механізми підіймання та відвалювання, рейки виносу,
балансири, гальма – розбирання і підготовка до ремонту.
8. Муфти фрикційні – розбирання і складання.
9. Плафони, ліхтарі світлові, стартери – знімання та установлення.
10. Прокладки – виготовлення.
11. Редуктори розподільні комбайнів – знімання та розбирання.
12. Ящики зернотукові сівалок – ремонт.
Приклади робіт для 3 -го розряду
1. Висівні апарати сівалок – установлення і регулювання.
2. Доїльні апарати – ремонт і регулювання.
3. Молотильні і ріжучі барабани комбайнів – ремонт і установлення.
4. Бітери приймальні та відбійні, вентилятори зернозбиральних комбайнів – знімання, ремонт,
установлення.
5. Бункери зберігання зі шнеком – регулювання роботи датчика рівня горна.
6. Вали карданні, варіатори, муфти – ремонт, установлення і регулювання
7. Вентилятори, насоси масляні і водяні, фільтри двигуна – ремонт, складання.
8. Гичковидалячі картоплезбиральних комбайнів – ремонт і установлення.
9. Двигуни, коробки передач, мости задні – розбирання
10. Замки запалювання – ремонт, складання і регулювання
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11. Похилі камери зернозбиральних комбайнів - ремонт і установлення.
12. Керування гальмове – заміна, установлення.
13. Клапани – притирка.
14. Колеса ведучі і ведені, гусеничні ланцюги, ролики підтримувальні і опорні, тяги кермові,
колодки гальмівні і стрічки – ремонт, складання
15. Мости передні, бортові передачі, механізми підіймання та відвалу, рейки виносу відвалу,
балансири, гальма – ремонт, складання і установлення.
16. Редуктори картоплезбиральних комбайнів – ремонт і установлення.
17. Сепаратори молочні – ремонт і регулювання.
18. Сошники дискові сівалок – ремонт, установлення.
19. Транспортери і грохоти комбайнів – ремонт і установлення.
20. Трубопроводи – ремонт і усунення несправностей.
ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО (ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО)
ВИРОБНИЦТВА
1.Скомплектувати МТА для виконання основного обробітку грунту
2.Виконати транспортні роботи на тракторах з додержанням правил дорожнього pуху та правил
перевезення вантажів
3.Виконання технологічних регулювань робочих органів сільськогосподарських машин та пристроїв
до них
4.Провести ТО-1 колісного (гусеничного) трактора
5.Виконати технологічні операції з основного обробітку грунту
Професія : РОБІТНИК З КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й РЕМОНТУ БУДИНКІВ
Код: 7129.2
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Дозування матеріалів приготування розчинових сумішей для приготування розчинових сумішей
для звичайних штукатурок.
2. Приготування сухих сумішей за заданим складом для звичайних штукатурок.
3. Відбивання пошкоджених місць, зняття ділянок старої штукатурки.
4. Розшивка щілин і їх обробка, очищення набілу, затирання, перетирання поверхонь.
5. Підбір інструменту для замуровування вибоїн, отворів, борозен бетонною сумішшю.
6. Підготовка поверхні вибоїн, борозен для замуровування бетонною сумішшю.
7. Приготування вибоїн, замуровування отворів, борозен бетонною сумішшю.
8. Очищення поверхонь металевими шпателями, скребками, щітками, ганчір'ям, пилососом,
повітряним струменем з компресором.
9. Згладжування поверхонь подом, пемзою.
10. Прооліфлювання поверхонь пензлем та валиком.
11. Підмазування окремих місць.
12. Протравлювання цементної штукатурки нейтралізуючим розчином з приготуванням
розчину.
13. Зскрібання старої фарби з розшиванням тріщин та розчисткою вибоїн.
14. Розбирання опалубки, риштувань, помостів, огорож, захисних навісів, настилів.
15. Набивання сальників і виготовлення прокладок.
16. Підготовка сальників і виготовлення прокладок.
17. Підготовка матеріалів вентилів і водорозбірної арматури.
18. Збирання й випробування арматури.
19. Встановлювання прокладок.
20. Комплектування згонів муфтами та контргайками, болтів – гайками.
21. Установлення і знімання запобіжних пробок і заглушок на трубах.
22. Встановлення коробок.
23. Пробивання вручну гнізд, отворів та борозен за розмічанням.
24. Прокладання проводів цілою основою під штукатурку.
25. Прозвонка електропроводок перед з’єднанням проводів.
Професія : РОБІТНИК З КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й РЕМОНТУ БУДИНКІВ
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Код: 7129.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт

1. Обробка швів між плитами збірних залізобетонних перекриттів із нарізанням рустів.
2. Обштукатурювання землебитних, грунтоблочних, каменеподібних, гіпсобетонних та інших
поверхонь стель, стін, балок, стовпів.
3. Обробка кутів, натирання лузгових, усьоночних кутів простими й фасонними напівтерками.
4. Заповнення щілин між віконними (дверними) прорізами та коробками й ущільнення місць
прилягання наличників і плінтусів до стін, з’єднань перегородок.
5. Обштукатурювання заглушин й залізнення нижньої заглушини.
6. Обробка швів сумішами, самоклеючою плівкою. Зачищення й підмазування плит і блоків
вентиляційних коробів.
7. Поліпшене обштукатурювання поверхонь стель, стін, укосів, пілястр, балок, стовпів.
8. Оштукатурення відбитих місць віконних та дверних прорізів.
9. Вирізання сучків та засмолів з розшиванням тріщин.
10. Шпаклювання поверхонь вручну.
11. Ґрунтування поверхонь пензлями, валиками, ручними фарбопультами.
12. Шліфування обґрунтованих, пофарбованих та прошпакльованих поверхонь.
13. Покривання поверхонь лаками на бітумній основі вручну.
14. Влаштування закидок і ремонт цоколів.
15. Конопачення стін, віконних прорізів.
16. Латування крокв і підшивання карнизів.
17. Виготовлення та ремонт простого будівельного інвентарю.
18. Виготовлення, установка та розбирання опалубки прямолінійної форми.
19. Виготовлення елементів дахів простої конструкції (різних).
20. Ремонт коробок.
21. Ремонт вікон і дверей: розборка стулок, фрамуг, кватирок, дверних полотен.
22. Ремонт ушкоджених поверхонь вставками із деревини.
23. Усунення нещільності шипових з’єднань.
24. Ремонт покороблених елементів.
25. Установка завісів, петель різних конструкцій, замків накладних і врізних.
26. Монтаж та встановлювання світильників усіх видів до 6 ламп.
27. Монтаж електроустановчих виробів, вимикачів, розеток.
28. Монтаж мереж заземлення.
29. Монтаж розподільчих пристроїв.
30. Монтаж відкритих електропроводок по поверхнях будівельних конструкцій.
31. Прокладати тимчасові освітлювальні проводки.
32. Демонтувати прості апарати та прилади.
33. Пробивання гнізд та отворів механізованим інструментом.
34. Монтаж пускорегулювальної апаратури.
35. Установка щитків освітлення.
36. Виконати монтаж схеми нереверсивного управління трьохфазного електродвигуна за
допомогою магнітного пускача.
37. Монтаж трубопроводів і запірної арматури діаметром до 200 мм
38. Установлювання та приєднування до трубопроводів санітарних приладів з арматурою.
39. Встановлення санітарно-технічного медичного обладнання.
40. Монтаж модульованого обладнання підприємств торгівлі та громадського харчування.
41. Монтаж лабораторного обладнання для хімічних і фізичних лабораторій.
42. Розмічання місць установлення приладів.
43. Регулювання змивних бачків.
44. Групування і догруповування чавунних радіаторів на місці монтажу.
45. З’єднування трубопроводів опалювальних панелей, санітарно-технічних кабін і блоків.
46. Установлення водорозбірних, туалетних кранів і змішувачів.
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47. Підганяння за місцем і ставлення латок під час ремонту парових котлів.
48. Знімання або встановлення кришок сталевих жаротрубних котлів.
49. Змінювання кранів, змішувачів і вентилів.
50. Підбирання та комплектування матеріалів, обладнання і виробів для улаштування
санітарно-технічних систем на поверхах, стояках та секціях будівель і споруд.
51. Установлення і приєднування до трубопроводів нагрівальних приладів.
52. Монтаж водопроводу та каналізації з полімерних труб на нарізних, зварних, клейових або
розтрубних сполученнях.
53. Установлення витяжних труб.
54. Установлення та змінювання поливальних і пожежних кранів.
55. Промивання і хлорування трубопроводів водопостачання.
Професія : РОБІТНИК З КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й РЕМОНТУ БУДИНКІВ
Код: 7129.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Провішування поверхонь стель і стін.
2. Улаштування марок і маяків.
3. Приготування розчинових сумішей спеціального призначення (гідроізоляційні,
газоізоляційні, звукоізоляційні, термостійкі, рентгенозахисні тощо) і торкетування за заданим
складом.
4. Приготування розчинових сумішей для штукатурок із домішками хлористого кальцію,
поташу, хлористого натрію, нітрату натрію.
5. Приготування декоративних розчинових сумішей за заданим складом.
6. Високоякісне обштукатурювання вручну прямолінійних поверхонь стін, стель, гладких
стовпів, пілястр, ніш з укосами, балок постійного перерізу.
7. Опорядження укосів збірними елементами.
8. Торкретування поверхонь розчиновими сумішами.
9. Витягування простих прямолінійних гуртів за допомогою шаблонів.
10. Виконання безпіщаної накривки під високоякісне фарбування.
11. Обштукатурювання поверхонь розчиновими сумішами з домішками хлористого кальцію,
поташу, хлориду натрію, нітрату натрію тощо.
12. Опорядження поверхонь традиційними декоративними кольоровими мінеральними
штукатурками.
13. Опорядження поверхонь розчинами на основі сухих штукатурних сумішей, спеціальними
розчиновими сумішами.
14. Обштукатурювання камер коробів та каналів по сталевій сітці. Відливання плит та
установлення вентиляційних коробів складних обрисів.
15. Установка та кріплення рамок для клапанів та жалюзі.
16. Установка приладів житлової вентиляції з перевіркою їх дії та укріпленням підвісок і
кронштейнів.
17. Шпаклювання, прооліфлювання та ґрунтування поверхонь механізованим інструментом.
18. Фарбування поверхонь пензлями, валиками, ручними фарбопультами.
19. Витягування фільонок без підтушування.
20. Фарбування за трафаретом в один тон.
21. Приготування грунтувальних, фарбувальних сумішей, емульсій та паст за готовими
рецептами.
22. Обклеювання стін шпалерами простими, цупкими або тканиною.
23. Замінювання шпалер, що наклеєні внапусток.
24. Фарбування скла олійної фарбою.
25. Виведення плям на поверхнях.
26. Обрізання кромки шпалер на шпалеророзрізувальній машині.
27. Пакетне розкроювання шпалер на верстаті.
28. Влаштування каркасів перегородок.
29. Заготовлення, збирання, встановлення мауерлатів та приставних крокв.
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30. Збирання внутрішніх стін з колод.
31. Влаштування тимчасових споруд, терас, веранд, тамбурів, ганків, огорож, навісів, сараїв,
прохідних, туалетів тощо.
32. Влаштування та замінювання дерев’яних основ і стоянців.
33. Влаштування каркасних стін.
34. Чисте обшивання стін і стель.
35. Влаштування підлог з брусків, клеєних щитів, деревноволокнистих та деревностружкових
плит.
36. Установлення віконних і дверних коробок, блоків і підвіконних дошок.
37. Влаштування чистих огорож.
38. Сухе антисептування.
39. Виконання комплексу монтажних робіт середньої складності у дерев’яних будинках.
Виконання комплексу опалубних робіт середньої складності.
40. Влаштування покрівель рулонними матеріалами тощо.
41. Виготовлення віконних блоків, балконних рам, дверних блоків прямокутної форми.
42. Встановлення вікон, дверей із застосуванням сучасних кріпильних та ізолюючих
матеріалів.
43. Встановлення ручок дверних і віконних, засувів поперечних, роликів дверних з планками,
накладних і врізних замків.
44. Збирання й установка вбудованих меблів у житлових будинках.
45. Обшивання стін деревостружковими плитами, фанерою, сучасними декоративними
матеріалами.
46. Влаштування підлоги різних конструктивних рішень з дощок, лінолеуму,
деревностружкових і деревноволокнистих плит та з сучасних матеріалів.
47. Здійснення монтажу підвісних стель плоских конструкцій.
48. Виконати прості освітлювальні електропроводки.
49. Зарядити і встановити світильники з кількістю ламп до 6 і люмінесцентних до 4 ламп.
50. Зиконати монтаж освітлювальних пунктів.
51. Установити розподільчі ящики, щитки.
52. Виконати монтаж пускорегулювальної апаратури, підвід до двигунів пускорегулювальної
апаратури.
53. Виконати монтаж захисного заземлення.
54. Наплавлення валиків та пластин з алюмінію, міді та їх сплавів.
55. Зварювання пластин встик.
56. Газове наплавлення кільцевих швів на валах.
57. Осадження і роздача труб для зварювання.
58. Прихватка і зварювання відрізків труб різних діаметрів встик.
59. Зварювання труб з повертанням та без повертання.
60. Різання труб і вирізання отворів для штуцерів у відрізках труб.
61. Прихватка і зварювання штуцерів в отворах відрізків труб.
62. Перевірка герметичності зварювальних швів, вирубування дефектних місць та повторне
зварювання.
63. Перевірка якості зварювання зношуванням.
64. Розмітка заготовка деталей під зварювання.
65. Збирання деталей в пристосуваннях.
66. Прихвачування та зварювання швів.
67. Виявлення та визначення причин дефектів зварних швів.
68. Усунення дефектів зварних швів.
69. Наплавлення валиків на пластини у нижньому вертикальному та горизонтальному
положеннях шва.
70. Зварювання пластин різної товщини з присадковим дротом лівим та правим способом.
71. Зварювання пластин у вертикальному та горизонтальному положеннях шва.
72. Приєднання редукторів до балонів, приєднання до рукавів.
73. Заправка і розрядження генераторів після закінчення роботи.
74. Правка й гнуття фасонного металу.
75. Розмітка за допомогою лінійки, косинця, циркуля та шаблонів.
76. Очищення поверхонь металевою щіткою. Обробка країв під зварювання.
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Професія: СКЛАДАЧ ПОЇЗДІВ
Код: 8312.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Повідомити машиніста через радіозв’язок про план маневрової роботи.
2. Виконати маневри з формування групи вагонів для подачі на вантажні фронти.
3. Подати вагони на вантажні фронти.
4. Закріпити вагони, що стоять на коліях станції, гальмовими башмаками.
5. Переставити вагони з колії на колію.
6. Виконати приймально-здавальні операції на виставочних коліях.
7. Взяти участь у випробуванні автоматичних гальм поїздів.
Професія: СКЛАДАЧ ПОЇЗДІВ
Код: 8312.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Повідомити машиніста через радіозв’язок про план маневрової роботи в заданому районі.
2. Виконати маневри на витягуванні з формуванням групи вагонів для подачі на вантажні
фронти.
3. Подати вагони на вантажні фронти.
4. Закріпити вагони, що стоять на коліях станції, гальмовими башмаками.
5. Переставити вагони з колії на колію.
6. Виконати приймально-здавальні операції на виставочних коліях.
7. Взяти участь у випробуванні автоматичних гальм поїздів.
Професія: СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
Код: 7241.2
Кваліфікація: 1-2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.Апарати і машини електричні –продування.
2. Вимикачі електроосвітлення – знімання і установлення.
3. Жалюзі вентиляції вагонів – знімання і установлення.
4.Електролампи, плафони – знімання і установлення.
5.Ізолятори опорні апаратів і шин – знімання і установлення.
6.Кожухи і щити огорожі - знімання і установлення.
7.Кришки якірних підшипників електричних машин – знімання.
8.Муфти (пакети) з’єднань валів генератора і інших електричних машин- розбирання.
9. Номератори вагонів - – знімання і установлення.
10. Панелі резисторів – розбирання.
11.Поішипники електричних машин – заправлення змазкою.
12. Пускачі магнітні, електромагнітні гальмові – ремонт.
13. Роз’єднувачі – знімання і установлення.
14.Щити і панелі (розподільні, силові і групові) - знімання і установлення.
Професія: СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
Код: 7241.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.
2.
3.
4.

Амперметри, вольтметри – знімання, установлення з перевіркою.
Випрямлячі селенові - знімання, установлення.
Запобіжники ( крім фарфорових) перезарядження.
Затискувачі низьковольтних запобіжників, рукави струмоприймачів – виготовлення.
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5.
Електричні печі, ящики лінійних та мостових контакторів, блоки резисторів – знімання.
6.
Електропроводи – прокладання та кріплення..
7.
Осердя полюсів і котушок – ви пресування та запресування.
8.
Підшипники електричних машин - ви пресування .
9.
Полози струмоприймачів – заправлення змазкою.
10. Реостати пускові та регулюванні вагонів - знімання, установлення.
11. Роз’єднувачі, патрони, розетки та вимикачі електроосвітлення, прожектори, фари, педалі –
ремонт і складання.
12. Рукоятки пильності – розбирання, ремонт і складання.
13. Секції якорів тяглових електродвигунів та електричних машин - виготовлення.
14. Струймопримачі – заміна полозів.
Професія: СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
Код: 7241.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Камери дугогасильні – розбирання, ремонт і складання.
2. Колектори тяглових генераторів тепловозів, тяглових електродвигунів та допоміжних машин –
жолобування.
3. Коробки паророзподільні , лопатки робочих коліс турбогенераторів паровозів – розбирання,
ремонт, складання.
4. Панелі, щити з апаратурою – знімання, установлення.
5. Пластини якорів колекторні електромашин – паяння ”півників”.
6. Полози струмоприймачів – складання нових і ремонт з виправленням на оправці.
7. Розрядники всіх типів – ремонт, випробування.
8. Рами верхні і нижні струмоприймачів – виготовлення .
9. Реактори згладжувальні тяглових електродвигунів та допоміжних електромашин, якорі
електромашин, контролери, приводи групових перемикачів, реле всіх типів – знімання, установлення.
10. Схеми монтажні – складання, виготовлення.
11. Струмоприймачі, фазорозщеплювачі електровозів – знімання і установлення.
12. Турбогенератори ,відцентрові регулятори турбогенераторів паровозів – знімання, установлення.
13. Установки мотор-вентиляційні вагонів – знімання, установлення.
14. Установки протипожежні – огляд, розбирання, ремонт, складання, перевірка.
15. Шестерні валів тяглових двигунів, вали і колектори електромашин всіх систем – ви пресування.
16. Щитки електромашин – притирання і регулювання.
17. Ящики лінійних і мостових контакторів, блоки резисторів – установлення.
Професія : СЛЮСАР З РЕМОНТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН ТА
УСТАТКУВАННЯ
Код: 7233.2
Кваліфікація: 1-2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Бензобаки, акумулятори, кабіни, кожухи - знімання, встановлення на машини і кріплення.
2. Двигуни, коробки передач, мости задні – знімання.
3. Диски, гальмові стрічки та фрикційні накладки – усунення пошкоджень та клепання.
4. Елеватори пруткові картоплезбиральних комбайнів – розбирання.
5. Кронштейни, скоби, хомутики – виготовлення.
6. Лущильники – ремонт і складання.
7. Мости передні, бортові передачі, механізми підіймання та відвалювання, рейки виносу, балансири,
гальма – розбирання і підготовка до ремонту.
8. Муфти фрикційні – розбирання і складання.
9. Плафони, ліхтарі світлові, стартери – знімання та установлення.
10. Прокладки – виготовлення.
11. Редуктори розподільні комбайнів – знімання та розбирання.
12. Ящики зернотукові сівалок – ремонт.
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Професія : СЛЮСАР З РЕМОНТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН ТА
УСТАТКУВАННЯ
Код: 7233.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
21. Висівні апарати сівалок – установлення і регулювання.
22. Доїльні апарати – ремонт і регулювання.
23. Молотильні і ріжучі барабани комбайнів – ремонт і установлення.
24. Бітери приймальні та відбійні, вентилятори зернозбиральних комбайнів – знімання, ремонт,
установлення.
25. Бункери зберігання зі шнеком – регулювання роботи датчика рівня горна.
26. Вали карданні, варіатори, муфти – ремонт, установлення і регулювання
27. Вентилятори, насоси масляні і водяні, фільтри двигуна – ремонт, складання.
28. Гичковидалячі картоплезбиральних комбайнів – ремонт і установлення.
29. Двигуни, коробки передач, мости задні – розбирання
30. Замки запалювання – ремонт, складання і регулювання
31. Похилі камери зернозбиральних комбайнів - ремонт і установлення.
32. Керування гальмове – заміна, установлення.
33. Клапани – притирка.
34. Колеса ведучі і ведені, гусеничні ланцюги, ролики підтримувальні і опорні, тяги кермові,
колодки гальмівні і стрічки – ремонт, складання
35. Мости передні, бортові передачі, механізми підіймання та відвалу, рейки виносу відвалу,
балансири, гальма – ремонт, складання і установлення.
36. Редуктори картоплезбиральних комбайнів – ремонт і установлення.
37. Сепаратори молочні – ремонт і регулювання.
38. Сошники дискові сівалок – ремонт, установлення.
39. Транспортери і грохоти комбайнів – ремонт і установлення.
40. Трубопроводи – ремонт і усунення несправностей.
Професія : СЛЮСАР З РЕМОНТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН ТА
УСТАТКУВАННЯ
Код: 7233.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Молотильні апарати зернових комбайнів – перевірка якості складання і регулювання.
2. Апарати снопов’язальні льонозбиральних комбайнів – ремонт, установлення і регулювання.
3. Вали колінчасті половонабивні, соломонабивні, соломотруси, вали ексцентрикові, диски
зчеплення – балансування.
4. Втулки шатунів – підганяння за поршневими кільцями.
5. Гідросистеми комбайнів, тракторів і с-г машин – ремонт.
6. Двигуни внутрішнього згорання потужністю 73,6 кВт (100 кс) - ремонт, повне складання,
регулювання і випробування вузлів і механізмів, усунення дефектів газорозподілення, шатуннопоршневої групи та інших вузлів двигуна.
7. Живильники – регулювання зазорів між ротором, ущільнювачами і ножами.
8. Кільця поршневі – підгонка по поршнях.
9. Клапани – регулювання зазорів.
10. Коробки передач тракторів тракторів і комбайнів зернових – ремонт, регулювання, випробування
на стенді.
11. Механізми газорозподілу – складання.
12. Механізми планетарні поворота трактора - складання і регулювання.
13. Підшипники корінні і шатунні – шабрування.
14. Подрібнювачі коренеплодів - ремонт і регулювання.
15. Рорздавачі кормів – ремонт, регулювання і налагодження.
16. Стендиобкочувально-гальмові – ремонт, складання і регулювання.
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17. Транспортери скребкові – ремонт.
18. Рульове керування, редуктори, задній міст, коробка передач, фрикціони - ремонт, складання і
регулювання.
19. Шнеки і елеватори зернових комбайнів - ремонт і регулювання
Пофесія – СЕКРЕТАР КЕРІВНИКА (ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ)
Код – 4115. К74054 – 2006
Кваліфікація – Секретар керівника (організації, підприємства, установи)
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Робота на друкарській машині
2. Оформлення машинописної сторінки. Розвиток техніки і швидкості друку
3. Машинопис на лініяному папері. Заповнення готових трафаретів
4. Робота з формою і графленням. Цифрові таблиці
5. Робота після коректурної правки
6. Робота з операційною системою Windows
7. Робота в текстовому редакторі Word
8. Виконання конструкційної сітки на ПМ та створення шаблона на ПК
9. Оформлення реквізитів документів ОРД на друкарській машині та на персональному комп’ютері
10. Оформлення довідково-інформаційних документів
11. Оформлення розпорядчих документів
12. Оформлення організаційних документів
13. Документи особового складу
14. Організаційна робота з документами
15. Робота з табличним процесором Excel
16. Автоматизація роботи в офісі
Професія – СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ
Код – 7231.2

Кваліфікація – 1-2 розряди
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1 розряд - 1. Автомобілі – злив води з системи охолодження, палива з баків, гальмівної рідини з
гідравлічної гальмівної системи.
2. Деталі і складові одиниці прості – розбирання, очищення.
2-й розряд - 1. Автомобілі – знімання і встановлення дверей, бризковиків, підніжок, буферів, хомутів,
кронштейнів бортів. крил вантажних автомобілів, тягово-зчіпних пристроїв, номерних знаків.
2. Картери, кронштейни, хомути – перевірка, кріплення, підтяжка.
3. Колеса – знімання та встановлення.
4. Механізми підйому кузовів самоскидів – знімання, встановлення.
5. Насоси водяні, вентилятори, компресори – знімання, встановлення.
6. Переривачі-розподільники - зачищення контактів.
7. Плафони, ліхтарі задні, свічки, сигнали звукові – знімання, встановлення.
8. Прилади й агрегати електроустаткування – перевірка кріплення при технічному обслуговуванні.
9. Проводи – заміна, паяння, ізоляція.
10. Прокладки – виготовлення.
11. Ресори – змащення листів ресор.
12. Фільтри повітряні, паливні тонкої та грубої очистки – заміна.
Професія – СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ
Код – 7231.2
Кваліфікація – 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Автомобілі дизельні, газобалонні, спеціальні, автобуси – розбирання.
2. Автомобілі вантажні, окрім спеціальних, газобалонних та дизельних, легкові автомобілі, автобуси з
кількістю посадочних місць для пасажирів до 22 – ремонт і складання.
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3. Агрегати, складові одиниці механізму, підйому кузова – знімання, випробування, ремонт,
встановлення.
4. Вентилятори - розбирання, дефектування, ремонт, складання.
5. Головки блоків циліндрів, шарніри корданів - перевірка, кріплення.
6. Двигуни всіх типів, задні, передні мости, коробки передач, окрім автоматичних, зчеплення –
розбирання.
7. Контакти – пайка.
8. Крила легкових автомобілів – знімання, встановлення, підгонка.
9. Насоси водяні, масляні, компресори – розбирання, дефектування деталей, ремонт, складання,
випробування.
10. Обмотки, ізоляції приладів і агрегатів електроустаткування – контроль технічного стану,
просочування, сушіння.
11. Реле – регулятори, розподільники запалювання – розбирання.
12. Фари, замки запалювання, сигнальні прилади – розбирання, дефектування деталей, ремонт,
складання, перевірка.
Професія – СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ
Код – 7231.2
Кваліфікація – 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Автомобілі дизельні, газобалонні, спеціальні вантажні, імпортні легкові автомобілі, вантажні
пікапи і мікроавтобуси – ремонт і складання.
2. Балки передніх мостів - перевірка виправлення під пресом у холодному стані (рихтування).
3. Блоки циліндрів двигунів – ремонт і укладання колінчастого валу разом з маховиком та
зчепленням.
4. Вали розподільні – встановлення в блок.
5. Гальма гідравлічні та пневматичні, ремонт, складання, випробування, встановлення.
6. Генератори, стартери, спідометри – розбирання.
7. Гідропідйомники самохідного механізму – випробування.
8. Гідротрансформатори – огляд та розбирання.
9. Головки блоку циліндрів дизельного двигуна –
ремонт, складання, випробування на
герметичність, встановлення та кріплення.
10. Двигуни усіх типів – ремонт, складання, регулювання складових одиниць і механізмів, усунення
дефектів газорозподілення, шатунно-поршневої групи та інших складових одиниць двигуна.
11. Електроприводи автомобілів – встановлення за схемою.
12. Колеса передні – регулювання кута збіжності та розвалу.
13. Колодки гальмові барабанів, амортизатори, диференціали – ремонт і складання, випробування.
14. Компресори, циліндри гальмові – розбирання, ремонт, складання, випробування.
15. Коробки передач автоматичні – розбирання.
16. Коробки передач механічні – складання, випробування на стенді.
17. Кузова автомобілів-самоскидів, перекидні механізми – встановлення, регулювання підйому й
опускання.
18. Мости передні та задні, зчеплення - ремонт, складання і регулювання, випробування.
Професія – СОЦІАЛЬНИЙ РОБІТНИК
Код – 5133
Кваліфікація – Соціальний робітник
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Забезпечення продуктами харчування
2. Заготівля паливом на день (вугілля, дрова), розпалювання
3. Прибирання житлового приміщення, кімнат постійного користування (коридор, кухня)
4. Приготування їжі
5. Прання білизни і одягу
6. Санітарно-гігієнічні послуги
7. Доставка ліків
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8. Дрібний ремонт одягу та білизни
9. Заготівля овочів на зиму
10. Допомога в проведенні ремонту житла
11. Обробка присадибної ділянки (посадка, просапка, збирання врожаю)
12. Оплата комунальних послуг
13. Відвідання державних установ
14. Відвідування одинокого у лікарні
15. Прасування білизни і одягу
Професія : СТОЛЯР
Код: 7422.2
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Бирки різні – виготовлення, встановлення.
2. Бруски для столярних і меблевих виробів – заготівля за розмірами, стругання вручну рубанком,
повздовжне та поперечне розпилювання, шліфування вручну.
3. Деталі брускові, щитові – розмітка по шаблонах, вирізування вручну.
4. Заготовки для іграшок – розколювання кругляка за розмірами та зарубка контуру.
5. Захисні розчини – нанесення щіткою на поверхні деталей.
6. Меблі, обладнання – вкривання чохлами та зашивання фанерою для захисту від механічних
ушкоджень.
7. Пиломатеріали – вибирання та сортування.
8. Столярні вироби – розбирання із збереженням цілісності деталей.
9. Фанера – зашивання прямих площин для наступного покривання декоративними матеріалами.
10. Щити столярні – склеювання в шпунт та гребінь.
Професія : СТОЛЯР
Код: 7422.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Бруски-ділянки, рамки, коробки – склеювання у ваймі з підбиранням за кольором та текстурою.
2. Бруски – стругання шпунта, чверті вручну.
3. Гратова упаковка для меблів, приладів, верстатів – виготовлення, складання.
4. Дверні тахляні та щитові – підгонка, ремонт, встановлення.
5. Деталі брускові – зарізання на „вус”, у кут та склеювання на столярні з’єднання з наступним
зачищенням.
6. Коробки дверні, віконні прямокутні – виготовлення.
7. Лижі двошарові та масивні – усунення дефектів, ремонт, виправлення криластості.
8. Меблева, столярна фурнітура – встановлення, врізування на місці.
9. Меблі – очищення від старого лакофарбового покриття.
10. Наличники, розкладки, плінтуси – підгонка, встановлення, демонтування.
11. Обшивка – монтування.
12. Поручні прямокутного перерізу – виготовлення та зачистка під фарбування.
13. Прості меблеві вироби, шухляди – складання, ремонт.
14. Трапи, прості шаблони – виготовлення.
Професія : СТОЛЯР
Код: 7422.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.Вбудовані меблі, захисні декоративні грати опалювальних радіаторів – складання та встановлення.
2. Грати, рами – стругання, фугування, зачищення, шліфування та складання.
3. Дверні, віконні блоки, підвіконні дошки, монтажні бруски – встановлення.
4. Дверні полотна та віконні блоки прямокутної форми – виготовлення.
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5. Деталі меблів – підготовка поверхні до личкування (підшпакльовування, зачищення).
6. Дивани, крісла – розбирання, ремонт, заміна деталей, складання.
7. Кабіни пасажирських ліфтів – виготовлення та складання.
8. Коробки ілюмінаторні восьмигранні – підгонка, встановлення, закріплення.
9. Личківки зі струганого шпону – декоративне набирання в „ялинку”, „крейцфугу”.
10. Меблі та обладнання з щитів, личкованих пластиком або струганим шпоном, лаковані –
складання.
11. Ніжки стільців, крісел, ліжок – зачищення, шліфування, торцювання.
12. Опорні бруски, направляючі планки, бобики – встановлення на клею та шурупах.
13. Прості врізні елементи, фурнітура (ручки, засувки, направляючі, канти, обкладки, розкладки,
елементи декору) – встановлення на місці.
14. Рамки, щити, коробки з деревини твердих листяних порід – склеювання у ваймах та інших
пристроях.
15. Стільці – складання вузлів з не личкованих деталей.
16. Шаблони та макети зам(для) меблів середньої складності – виготовлення.
17. Щити столярні – фугування, стругання ділянок, складання, підготовка до личкування, личкування
струганим шпоном.
Професія – СТОЛЯР БУДІВЕЛЬНИЙ
Код – 7124.2
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Відбирання і сортування пиломатеріалів.
2. Заготовка брусків за розмірами для виготовлення простих столярних виробів.
3. Виконання розмітки.
4. Виготовлення елементів найпростіших столярних виробів.
5. Виготовлення елементів вікон та дверей.
6. Заготовка дощок на підлогу.
7. Виготовлення найпростіших прямолінійних виробів.
8. Виготовлення заготовок для табурета.
9. Виготовлення ящиків для сміття.
10. Виготовлення ящиків для зберігання столярного інструменту.
11. Виготовлення заготовок для огороджень тощо.
Професія – СТОЛЯР БУДІВЕЛЬНИЙ
Код – 7124.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Виготовлення та встановлення простих прямолінійних виробів: плінтусів, наличників, поручнів,
декоративних решіток, карнизів, галтелей тощо.
2. Виготовлення і збирання простих столярно-будівельних виробів з деревини м’яких порід.
3. Встановлення вікон, дверей у будівлях з цегли, бетону, деревини.
4. Скління елементів віконних блоків.
5. Виготовлення прямолінійних заготовок столярних виробів з використанням механізованого
інструменту або вручну.
6. Зачищання деталей після механічної обробки.
7. Скління дверних полотен.
8. Вставляння ущільнювального шнура у спарені рами.
Професія – СТОЛЯР БУДІВЕЛЬНИЙ
Код – 7124.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Виготовлення віконних блоків, балконних рам, дверних блоків прямокутної форми.
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2. Встановлення вікон, дверей із застосуванням сучасних кріпильних та ізолюючих матеріалів.
3. Встановлення ручок дверних і віконних, засувів поперечних, роликів дверних з планками,
накладних і врізних замків.
4. Збирання й установка вбудованих меблів у житлових будинках.
5. Обшивання стін деревостружковими плитами, фанерою, сучасними декоративними матеріалами.
6. Влаштування підлоги різних конструктивних рішень з дощок, лінолеуму, деревностружкових і
деревноволокнистих плит та з сучасних матеріалів
7. Здійснення монтажу підвісних стель плоских конструкцій.
Професія - СЛЮСАР – ІНСТРУМЕНТАЛЬНИК
Код - 7222.1
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
–
Борштанги з діаметром до 60 мм, довжиною до 1000 мм для металообробних верстатів –
приганяння прямокутних отворів під різці.
–
Воротки – повне слюсарне оброблення.
–
Втулки перехідні – розмічання, свердління та обпилювання вікон після механічного
оброблення.
–
Державки різні, прості кондуктори та пристрої, тримачі гайкорізів та плашок – ремонт.
–
Деталі пристроїв та штампів різні – обпилювання під косинець, лінійку та за кондуктором,
обпилювання пазів, нарізання різьби вручну гайкорізами та плашками.
– Клупи та тримачі – повне слюсарне оброблення.
–
Ключі гайкові глухі, торцеві та спеціальні – обпилювання зіву після верстатного оброблення з
перевіркою за шаблоном.
–
Матриці та пуансони для штампування болтів та гайок – ремонт.
–
Нутроміри – виготовлення та ремонт.
–
Патрони затискні для свердел (прості) – складання.
–
Різці загартовані прості – доведення за шаблонами.
–
Свердла спіральні з напаюванням пластин – обпилювання під швидкорізальну пластину.
–
Шаблони на гайкові ключі, покрівельні ножиці – виготовлення.
Професія - СЛЮСАР – ІНСТРУМЕНТАЛЬНИК
Код - 7222.1
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
–
Апарати нумераційні - виготовлення штифтів, гвинтів, миличків.
–
Борштанги з діаметром понад 60 мм та довжиною понад 1000 мм, різцетримачі, патрони для
свердлильних верстатів - повне слюсарне оброблення.
–
Деталі УСП - розмічання, свердління та нарізання різьби.
–
Домкрати гвинтові, фрезерні головки - слюсарне оброблення деталей та складання.
–
Дрилі та тріскачки - ремонт.
–
Інструменти пневматичні - слюсарне оброблення та складання.
–
Калібри квадратні та шпонкові - доведення.
–
Клейма - виготовлення.
–
Клупи для плоских розсувних плашок різних розмірів та копіри нескладні - виготовлення.
–
Ключі шестигранні, зіркові із закритим зівом - припилювання
–
за шаблонами або калібрами після довбальної операції.
–
Кондуктори прості - виготовлення та складання.
–
Косинці контрольні з периметром до 500 мм - виготовлення із суворим дотриманням кутів.
–
Кулачки до токарно-револьверних автоматів - виготовлення.
–
Лещата паралельні верстатні - виготовлення.
–
Лінійки перевірочні лекальні ножеподібні - повне слюсарне оброблення з доведенням після
шліфування.
–
Мікрометри з ціною поділки 0,01 мм - розбирання, доведення мікрогвинта, площин, п'ятки,
гайки, а також складання та перевірка за плоскопаралельними стеклами, кінцевим мірам та
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інтерференційним склом.
–
Оправки комбіновані складні - складання.
–
Патрони універсальні та цангові - ремонт, складання та регулювання.
–
Плити розмічальні, контрольні, перевірочні розміром
–
1000x1500 мм - шабрення та перевірка.
–
Пружини циліндричні - слюсарне оброблення.
–
Розгортки розсувні всіх розмірів, рейсмуси - слюсарне оброблення.
–
Різці загартовані прості - доведення за шаблонами.
–
Сейфи та вогнетривкі шафи - дрібний ремонт, виготовлення болтів.
–
Тримачі складні для плоских різьбових гребінок - розмічання з приганянням замка по
різьбовій гребінці.
–
Шаблони для одночасного вимірювання пазів, довжин, висот, радіусів, ступінчастих деталей виготовлення та доведення після загартування.
–
Шаблони для перевірки профілю зуба - обпилювання та доведення за допомогою
контршаблонів.
–
Штампи згинальні, прес-форми та пристрої середньої складності - слюсарне оброблення,
складання та установлення на прес.
–
Штихмаси та плоскі калібри - доведення.
Професія - СЛЮСАР – ІНСТРУМЕНТАЛЬНИК
Код - 7222.1
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
–
Апарати нумераційні - виготовлення натискачів, важелів, пружин, колодочок та болванок для
паяння літерів.
–
Головки нарізні самовідкривальні - складання.
–
Калібри-скоби, висотоміри тощо - притирання, доведення.
–
Клинця контрольні - шабрення.
–
Кондуктори для свердління деталей у різних площинах - виготовлення та складання.
–
Копіри складної форми - оброблення за шаблонами, складання, регулювання, ремонт,
доведення.
–
Косинці контрольні з периметром понад 500 мм - виготовлення з суворим додержанням кутів.
–
Лекала складні - виготовлення.
–
Лінійки контрольні та робочі довжиною до 6 м включно, рамки лекальні перевірочні усіх
розмірів - перевірка та шабрення з додержанням паралельності сторін.
–
Мікрометри важільні з ціною поділки 0,002 мм - ремонт, перевірка на точність мікропари та
годинникового механізму.
–
Оправки під нарощування хвилеводів видавленням - складання.
–
Плити розмічальні, контрольні, перевірочні розміром понад 1000-1500 мм - шабрення.
–
Форми для лиття – слюсарне оброблення, складання, виготовлення.
–
Прес-форми складні - слюсарне оброблення, складання, виготовлення.
–
Призми контрольні - обпилювання та шабрення.
–
Прилади для вимірювання ексцентричності, товщини стінок та глибини пустотілих деталей виготовлення та зварювання.
–
Пристрої універсальні складальні - складання.
–
Різці будь-яких фасонів складної конфігурації та шаблони до них - виготовлення та
доведення.
–
Сейфи, вогнетривкі шафи - виготовлення та паяння одно - та двобородочних болванок для
ключів, виготовлення цугольд особливо складних профілів до замків вітчизняного виробництва.
–
Шаблони профільні з кількістю радіусів до трьох (включно) - повне виготовлення та
доведення після загартування.
–
Штампи складні згинальні, просічні, вирубні - доведення після загартування.
–
Штангенциркулі, штангенрейсмуси - капітальний ремонт.
Професія - СЛЮСАР-РЕМОНТНИК
Код - 7233.1
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Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Арматура мартенівських печей, дроселі, відсічні клапани - зняття, ремонт, установлення.
Болти, гайки, шпильки - обпилювання, проганяння різьби, заміна їх кріплення.
Вентилі запірні для повітря, мастила і води - установлення з приганянням за місцем.
Завалочні вікна, канати кришкопідіймальників та перекидні пристрої - заміна.
Коліна, трійники для трубопроводів – гідравлічні випробування та складання.
Лубрикатори, лінійні живильники – ремонт, регулювання.
Маслоохолоджувачі – розбирання, ремонт, складання.
Насоси поршневі – ремонт, установлення.
Устаткування - нейтралізація від кислих та лужних середовищ.
Огорожі – знімання, установлення.
Прокладки - виготовлення.
Редуктори галтувальних барабанів – розбирання, ремонт та складання.
Сітки металеві – заміна, виготовлення, ремонт.
Точила наждачні та пилососи до них – ремонт, складання, заміна і правлення абразивних

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
кругів.
15.
Шпонки - обпилювання.
16.
Шпулярники снувальних машин – ремонт і установлення на машину.
Професія - СЛЮСАР-РЕМОНТНИК
Код - 7233.1
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт

1.
Агрегати вакуумні високого вакууму на установках середньої складності – ремонт.
2.
Вентилі всіх діаметрів – притирання клапанів.
3.
Вентилятори - ремонт і встановлення.
4.
Верстати деревообробні – поточний ремонт.
5.
Верстати ткацькі – заміна нижніх валів та притискувачів.
6.
Верстати токарні - повний ремонт поздовжніх та поперечних полозок, супортів.
7.
Вкладиші – підгонка і обпилювання по паралелях.
8.
Газопроводи – ущільнення місць підсосу діабазовою замазкою і нафтобітумом.
9.
Електропечі – розбирання і ремонт.
10. Жолоби для заливання чавуну – заміна.
11. Кожухи і рами складні – виготовлення.
12. Конвеєри металеві – заміна роликів.
13. Коробки швидкостей і подач в металообробних верстатах посередньої складності – складання і
регулювання.
14. Лопати, била, вали, пластини транспортерів, витки шнеків - правлення.
15. Люнети – ремонт.
16. Магазини інструментів, пристрої автоматичної зміни інструментів – ремонт, регулювання.
17. Машини вугленавантажувальні - складання і встановлення гальмівного пристрою з важелем.
18. Машини мотальні (текстильні) – капітальний ремонт пластин, підіймальних важелів, прикладів,
веретен.
19. Машини розливні – ремонт ланцюга конвеєра, заміна виливниць.
20. Млини, грохоти, сушильні барабани - поточний ремонт.
21. Напівавтомати зварювальні, установки – середній та поточний ремонт.
22. Насоси відцентровані - ремонт, встановлення.
23. Пристрої позиціювання шпинделів – регулювання.
24. Різаки газоелектричні – заміна наконечників з центруванням електродів.
25. Сита і ножі – знімання, встановлення і регулювання.
26. Теплообмінники – ремонт , складання
27. Трубопроводи - розбирання.
28. Шлаковози – огляд, змащування і ремонт.

92

Професія - СЛЮСАР-РЕМОНТНИК
Код - 7233.1
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.
Апарати колонного типу – ремонт, складання.
2.
Апаратура киснева та аргонна електроплавильних печей – ремонт обслуговування.
3.
Арматура запірна - ревізія, ремонт, установлення.
4.
Верстати деревообробні та металорізальні – капітальний ремонт, регулювання.
5.
Верстати ткацькі – капітальний ремонт та налагодження вуточного механізму.
6.
Віброгрохоти - заміна сит.
7.
Газоходи – заміна шиберів.
8.
Гідрозатвори скруберів – регулювання.
9.
Гідропідсилювачі, гідромотори – ремонт, складання, випробування.
10. Головки багатопозиційні автоматичні – ремонт, регулювання.
11. Гранулятори – заміна футеровки і бортів.
12. Дробарки - ремонт із заміною та підганянням відпрацьованих деталей, регулювання величини
дроблення.
13. Змішувачі та сульфуратори – заміна валів і муфт.
14. Каландри, преси для прасування універсальні і ротаційні – ремонт, налагодження.
15. Компресори киснево - дотискувальні – поточний і середній ремонт.
16. Коробки швидкостей і подач металообробних верстатів – складання і регулювання.
17. Конуси шпинделів – перевірка та відновлення методом притирання.
18. Котли парові і водогрійні – ремонт.
19. Машини бурильні – монтування і установлення.
20. Машини для лиття під тиском – ремонт.
21. Машини завалювальні мартенівських печей – вивіряння колон по вертикальній осі та рівню,
ремонт механізму кочення та повороту хобота.
22. Машини прядильні – капітальний ремонт і регулювання.
23. Машини швацькі – поточний і капітальний ремонт.
24. Млини, грохоти, сушильні барабани – середній ремонт.
25. Насоси глибинні та штангові – ремонт і складання.
26. Пневмонасоси, димососи, ексгаустери – ремонт.
27. Підшипники відповідальні – заливання бабітом і шабрування.
28. Редуктори обертаючих печей, парових млинів, конвеєрів, пластинчатих транспортерів,
живильників – ремонт.
29. Системи повітряних конверторів і ватержакетів – регулювання, капітальний ремонт.
30. Пилоуловлювачі горловин конверторів – демонтаж, монтаж.
31. Турбобури секційні і шпиндельні – ремонт, складання, регулювання, випробування.
32. Устаткування мазутне – ремонт.
33. Устаткування підготовчих цехів (дільниць) для виготовлення олії і апаратів жиропереробних
виробництв – складання, регулювання, випробування.
34. Чушкоукладачі – ремонт із заміною деталей.
Професія - СЛЮСАР З РЕМОНТУ РУХОМОГО СКЛАДУ
Код - 7233.2
Кваліфікація: 1 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проганяти різьби по болтах та гайках.
Підготовлювати до огляду і ремонту деталі та вузли.
Зачищати задири та забоїни на простих деталях.
Очищати труби, резервуари і прилади.
Рубати, різати і обпилювати деталі.
Заточувати простий слюсарний інструмент.

Професія - СЛЮСАР З РЕМОНТУ РУХОМОГО СКЛАДУ
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Код - 7233.2
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.
Патрубки вентиляційні - знімання, ремонт і установлення.
2.
Передачі гальмові важільні - розбирання вузлів.
3.
Поручні, огорожі, драбини, підніжки, стояки, кронштейни, скоби, підвіски, фланці піщаних труб
і сопел пісочниць, кришки відкидні оглядові, труби, сітки, люки, гачки сигнальних ліхтарів, щитки,
маслянки - знімання, ремонт, установлення.
4.
Прокладки - виготовлення.
5.
Резервуари гальмового і пневматичного устаткування - промивання.
6.
Розпірки буксові, клини, скоби, тяги перевідного гвинта - реверса паровозів - знімання.
7.
Секції холодильника дизеля - продування.
8.
Сітки картера, трубки зливні форсунок і колекторів дизелів - знімання та установлення.
9.
Скоби і хомути для кріплення труб, наконечники піщаних труб, сітки пісочниць - виготовлення.
10. Труби повітряної магістралі, спускові крани, державки кінцевих кранів, повітроочищувачі
гальмового і пневматичного устаткування - знімання і установлення.
11. Устаткування механічне рухомого складу, допоміжне устаткування дизеля- заправляння
мастилом.
12. Штуцери - знімання і установлення.
Професія - СЛЮСАР З РЕМОНТУ РУХОМОГО СКЛАДУ
Код - 7233.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.
Зняття та установлення вентиляторів, калориферів, амортизаторів.
2.
Візки тепловозів - викочувати, розбирати, підкочувати.
3.
Заміняти гальмівні колодки та регулювати вихід штоків циліндрів.
4.
Знімати та установлювати кінцеві крани, роз’єднувальні, стоп-крани, кінцеві рукави.
5.
Установлювати та знімати кришки оглядових люків, кришки моторно-вісьових підшипників,
кожухи зубчатої передачі тягових електродвигунів.
6.
Манометри – знімати та установлювати.
7.
Секції холодильника дизеля – знімати та установлювати.
8.
Підвішування ресорне - знімати, розбирати та ремонтувати.
9.
Рами вікон тепловозів – знімати, ремонтувати, установлювати.
10. Ремонтувати та установлювати пісочниці та форсунки пісочниць.
11. Розбирати, складати та установлювати повітряні, мастильні фільтри, з’єднувальні трубки
мастильної, паливної та водяної систем дизеля.
12. Зачищати та замінювати губки контакторів.
13. Окіньцьовувати, з’єднувати та маркувати дроти електричної схеми.
Професія - СЛЮСАР З РЕМОНТУ РУХОМОГО СКЛАДУ
Код - 7233.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.
Амортизатори, вентилятори і калорифери - розбирання, ремонт, складання.
2.
Апарати фрикційні автозчеплення - знімання і установлення.
3.
Блоки колісно-моторні - розбирання.
4.
Болти призонні - висвердлювання, розроблення отворів.
5.
Букси на підшипниках кочення - огляд, перевірка стану підшипників.
6.
Візки локомотивів - складання.
7.
Візки тепловозів, електровозів, моторвагонного рухомого складу - викочування, розбирання,
підкочування.
8.
Втулки циліндрові і золотникові локомотивів - випресування.
9.
Дизель-генераторна установка - знімання.
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10. Замки дверні рухомого складу - знімання, ремонт і установлення.
11. Кільця ущільнювальні поршнів - знімання, установлення.
12. Кришки циліндрів, водяні насоси, труби, втулки циліндрові тепловозів - гідравлічні
випробування.
13.
Насоси водяні, масляні, паливні, турбокомпресори, повігронагнітателі, повітродувки,
форсунки, кришки циліндрів дизеля - знімання, установлення.
14. Передачі гальмові важільні - ремонт, складання.
15. Підвішування колискові і ресорні - ремонт, складання.
16. Прилади буферні - ремонт.
17. Прилади зливні, впускні та запобіжні клапани - розбирання, ремонт, складання.
18. Прилади і повітроводи гальмового та пневматичного устаткування - випробування на
щільність з'єднання та усунення витікання повітря.
19.
Приводи до розподільних валів, фільтри масляні щілинні, секції холодильників,
маслоохолоджувачі, теплообмінники - розбирання, ремонт, складання.
20.
Регулятори частоти обертання колінчастого валу дизеля з
приводами - знімання та установлення.
21. Редуктори та приводи швидкостемірів, жалюзі вентиляцій - розбирання, ремонт, складання.
22. Форсунки паливні локомотивів - складання, регулювання, установлення.
23.
Циліндри гальмові - ревізія.
24. Шестерні приводів водяних та паливних насосів тепловозів - приганяння.
25.
Штоки гальмових циліндрів - регулювання виходу.
Професія: СТРОПАЛЬНИК
Код: 7215.2
Кваліфікація: 2 розряд

1.
2.
3.
4.

Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Стропування та розстропування простих виробів.
Ув’язування простих виробів.
Стропування, ув’язування та розстропування малогабаритних вантажів масою до 5т.
Стропування, ув’язування та розстропування лісових деталей (довжиною до 3м).

Професія: СТРОПАЛЬНИК
Код: 7215.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Стропування, ув’язування та розстропування простих виробів масою понад 5 до 25т.
2. Стропування, ув’язування та розстропування деталей лісових (довжиною до 3м) масою понад
5 до 25 т.
3. Стропування, ув’язування та розстропування вантажів середньої складності масою до 5т.
4. Стропування, ув’язування та розстропування лісових вантажів (довжиною понад 3 до 6м)
масою до 5т.
5. Стропування, ув’язування та розстропування виробів, деталей, вузлів масою до 5т з
установленням їх на помости та інші монтажні пристрої.
6. Сточування та зв’язування стропів різними вузлами.
Професія: СТРОПАЛЬНИК
Код: 7215.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Стропування, ув’язування та розстропування простих виробів масою понад 25т.
2. Стропування, ув’язування та розстропування деталей лісових (довжиною до 3м) масою понад
25т.
3. Стропування, ув’язування та розстропування вантажів середньої складності масою понад 5 до
25т.
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4. Стропування, ув’язування та розстропування лісових вантажів довжиною понад 3 до 6м
масою понад 5 до 25т.
5. Стропування, ув’язування та розстропування лісових вантажів довжиною понад 6м масою до
5т.
6. Стропування, ув’язування та розстропування виробів, деталей та вузлів, що вимагають
підвищеної обережності.
7. Стропування, ув’язування та розстропування технологічного устаткування під час
стапельного та секційного складання і розбирання.
8. Стропування, ув’язування та розстропування збірних елементів будівель та споруд для їх
монтажу.
9. Заплітання кінців стропів.
Професія — ТЕСЛЯР
Код - 7124.2
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Грубе обтісування колод і брусів.
2. Обстругування колод.
3. Поперечне перепилювання та обкорування лісоматеріалів.
4. Змащування накатів і опалубки.
5. Обмазування антипіренами й антисептиками дерев’яних конструкцій щіткою.
6. Обсмолювання, оббивання повстю та толем елементів дерев’яних конструкцій.
7. Розбивання опалубки, риштувань, помостів, огорож, захисних навісів, перехідних містків, лотків,
настилів.
8. Розбирання підлог , чорних підлог і накатів.
9. Розбирання обгороджувальних стінок.
10. Очищення опалубки від бетону та розчину.
11. Сортування штучних покрівельних матеріалів.
Професія — ТЕСЛЯР
Код - 7124.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.
Виконання теслярських робіт з використанням механізованого інструменту.
2.
Виготовлення простих щитів для перегородок під оштукатурення.
3.
Обшивання стін і стель під оштукатурення і облицювання.
4.
Влаштування нижнього дощатого настилу у двошарових підлогах (чорних підлог).
5.
Установка плінтусів і галтелей.
6.
Влаштування закидок і ремонт цоколів.
7.
Конопачення стін, віконних прорізів.
8.
Латування крокв і підшивання карнизів.
9.
Нанесення антисептичних і вогнезахисних сумішей на дерев’яні конструкції різними
способами.
10.
Виготовлення та ремонт простого будівельного інвентарю.
11.
Обтісування колод на канти та на кругло.
12.
Оброблення лісоматеріалів механізованим інструментом.
13.
Обшивка поверхонь.
14.
Розбирання риштувань.
15.
Виготовлення, установка та розбирання опалубки прямолінійної форми.
16.
Виготовлення елементів дахів простої конструкції (різних).
17.
Влаштування покрівель рулонними матеріалами тощо.
Професія — ТЕСЛЯР
Код - 7124.2
Кваліфікація: 4 розряд
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Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Влаштування каркасів перегородок.
2. Заготовлення, збирання, встановлення мауерлатів та приставних крокв.
3. Збирання внутрішніх стін з колод.
4. Влаштування тимчасових споруд, терас, веранд, тамбурів, ганків, огорож, навісів, сараїв,
прохідних, туалетів тощо.
5. Влаштування та замінювання дерев’яних основ і стоянців.
6. Влаштування каркасних стін.
7. Чисте обшивання стін і стель.
8. Влаштування підлог з брусків, клеєних щитів, деревноволокнистих та деревностружкових плит.
9. Установлювання віконних і дверних коробок, блоків і підвіконних дошок.
10. Влаштування чистих огорож.
11. Сухе антисептування.
12. Виконання комплексу монтажних робіт середньої складності середньої складності у дерев’яних
будинках.
13. Виконання комплексу опалубних робіт середньої складності.
Професія – ТОКАР
Код-8211.2
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт

Болти відкидні, тримачі – повне токарне оброблення.

Балони і фітинги – токарне оброблення.

Болти і гайки – нарізання різьби плашкою і мітчиком.

Вали довжиною до 1500 мм (відношення довжини до діаметра до 12) –обдирання.

Втулки гладкі та з бортиком з діаметром та довжиною до 100 мм – токарне оброблення.

Гвинти з діаметром різьби до 24 мм – токарне оброблення з нарізанням різьби плашкою та
мітчиком.

Деталі типу втулок, кругів з неметалевих матеріалів – токарне оброблення за Н12 – Н14.

Диски діаметром до 200 мм – повне токарне оброблення.

Заготовки – відрізання та центрування.

Кільця з діаметром до 200 мм – повне токарне оброблення.

Ключі торцеві зовнішні та внутрішні – повне токарне оброблення.

Коловороти і клупи – повне токарне оброблення.

Кришки прості з діаметром до 200 мм – повне токарне оброблення.

Ливники пресованих деталей – відрізання.

Мітчики, розгортки, свердла – підрізання торця та обточування шийок під зварювання.

Наконечники перехідні нескладної форми – повне токарне оброблення.

Отвори глибиною до 20 діаметрів свердла – свердління.

Привариші, навариші, ввариші з діаметром до 200 мм – повне токарне оброблення.

Пробки, шпильки – повне токарне оброблення.

Стакани, півстакани з діаметром різьби до 24 мм, довжиною до 200 мм – повне токарне
оброблення.

Труби та патрубки з діаметром до 200 мм – підрізання торця, обточування фасок.

Фланці, маховики, шківи гладкі і для клиноремінних
передач, шестерні циліндричні з
діаметром до 200 мм – токарне оброблення.

Футори, штуцери, косинці, трійники, ніпелі з діаметром до 50 мм – повне токарне оброблення.

Штифти циліндричні – токарне оброблення з припуском на шліфування.
Професія – ТОКАР
Код-8211.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
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Башмаки гальмові – токарне оброблення після наплавлення;

Болти тризонні гладкі та конусні – повне токарне оброблення Н9-Н11 (3-4 клас точності);

Болти, вилки, муфти, вушки талрепів, пробки, шпильки, гужони, штуцери з діаметром
різьби понад 24 до 100 мм – повне токарне оброблення з нарізанням різьби;

Важелі, кронштейни, серги, тяги, шатуни – остаточне токарне оброблення;

Вали, осі – токарне оброблення за Н11 (4 клас точності) з припуском на шліфування;

Вали довжиною понад 1500 мм (відношення довжини до діаметра понад 12) обдирання;

Вали і осі з кількістю чистових шийок до п’яти – повне токарне оброблення;

Вали колінчасті для пресів, компресорів та двигунів – попереднє обточування шийок,
підрізання торців шийок та обточування конуса;

Вали та осі довжиною до 1000 мм – свердління глибоких отворів та повне токарне
оброблення;

Вали гладкі та ступінчасті довжиною до 1000 мм – повне токарне оброблення;

Втулки – токарне оброблення внутрішніх поздовжніх та гвинтових зміщуваних канавок;

Втулки гладкі та з буртиком діаметром і довжиною понад 100 мм – повне токарне
оброблення;

Втулки перехідні з конусом Морзе – повне токарне оброблення;

Гайки до М22, шпильки до М20, фланці до Д100 мм – повне токарне оброблення;

Гайки і контргайки з діаметром різьби до 100 мм – повне токарне оброблення;

Гайки супортні з довжиною нарізання до 50 мм – підрізання, свердління, розточування та
нарізання різьби;

Гвинти супортні з довжиною нарізання до 500 мм – повне токарне оброблення;

Деталі типу втулок, кілець з неметалевих матеріалів – токарне оброблення за Н9-Н11 (3-4
клас точності);

Заглушки для рознімань – повне токарне оброблення;

Заготовки клапанів кисневих приладів – обточування;

Зенкери та фрезери зі вставними ножами – повне токарне оброблення;

Калібри для трапецеїдальної та спеціальної різьби – токарне оброблення з припуском на
шліфування;

Кільця діаметром понад 200 мм – повне токарне оброблення;

Кільця підкладні діаметром 150 мм і більше та товщиною стінки до 8 мм – токарне
оброблення за 3 класом точності;

Кільця прокладні сферичні – обточування за шаблоном, розточування;

Кільця змащувальні, приганяльні та притискні – остаточне оброблення;

Коліна, четверники, хрестовини діаметром до 280 мм – повне токарне оброблення;

Корпуси вентилів – обточування, розточування з нарізанням різьби;

Корпуси і кришки клапанів середньої складності – повне токарне оброблення;

Корпуси клапанних колодок високого тиску – попереднє оброблення;

Маховики – повне токарне оброблення з обточуванням ободу за радіусом;

Осі колісних пар рухомого складу – токарне оброблення з припуском на шліфування;

Патрубки, трійники – повне токарне оброблення;

Плашки – токарне оброблення з нарізанням різьби мітчиком;

Поршні – підрізання ден, обточування зовнішньої поверхні, розточування камер;

Пружини з дроту – навивання;

Пуансони вирубні і проколювальні – токарне оброблення під шліфування;

Різцетримачі, рейки зубчасті, ручки для калібрів з конусними отворами – повне токарне
оброблення;

Ручки і рукоятки фігурні - повне токарне оброблення;

Сальники, сальникові гайки, стакани перебіркові з різьбою до М100, тарілки клапанів повне токарне оброблення;

Свердла, мітчики, розгортки, горловини балонів - токарне оброблення;

Стрижні - токарне оброблення з нарізанням різьби;

Фрези: кутові, односторонні, дискові, прорізні, шліцьові, галтельні, фасонні по дереву,
шпонкові, кінцеві Карасьова – токарне оброблення з припуском під шліфування;
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Футори, трійники, ніпелі, косинці діаметром понад 50 мм – повне токарне оброблення;

Цанги затискні та подавальні до верстатів – токарне оброблення з припусками під
шліфування;

Центри токарні – обточування під шліфування;

Шайби і прокладки пригоночні – токарне оброблення за ескізами;

Шестерні циліндричні, шківи циліндричні для клинопасових передач діаметром понад 200
до 500 мм, шестерні конічні і черв’ячні діаметром до 300 мм – повне токарне оброблення;

Штифти конічні – остаточне токарне оброблення;

Штоки до парових молотів – попереднє токарне оброблення.
Професія – ТОКАР
Код-8211.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
 Бабки задні – остаточне розточування отворів на верстаті під піноль.
 Балони – повне токарне оброблення.
 Бандажі універсальних клітей – розрізання.
 Барабани кабельні діаметром до 500 мм – нарізання рівчаків, повне токарне оброблення.
 Болти і гайки понад М48 – остаточне оброблення.
 Букси золотників та підсумкові золотники парових турбін довжиною до 500мм – повне токарне
оброблення.
 Вали гладкі та ступінчасті довжиною до 5000 мм обробка з припуском під шліфування;
 Вали і осі з кількістю чистових шийок понад 5 – повне токарне оброблення.
 Вали і осі довжиною понад 1000 до 2000 мм – свердління глибоких отворів та повне токарне
оброблення.

Вали колінчасті для пресів і компресорів – чистова обробка та полірування.

Вали парових турбін – попереднє оброблення.

Втулки перехідні з конусом Морзе – повна токарна обробка;

Гайки і контргайки різьби понад 100 мм – повна токарна обробка;

Гайки підвищеної точності з діаметром різьби більше М24 – токарна обробка під мітчикпротяжку.

Деталі типу втулок, кілець з неметалевих матеріалів – токарна обробка по Н9-Н11 (3-4 кл.
точності);

Калібри (пробки, кільця) для трапецоїдної та спеціальної різьби – токарна обробка з
припуском під шліфування.

Кільця прокладні, сферичні – обточування за шаблоном, розточування;

Корпуси і кришки клапанів середньої складності – повна токарна обробка;

Корпус клапанних колодок високого тиску – токарна обробка.

Маховики – повна токарна обробка з обточуванням ободу по радіусу;

Вали розподільні дизелів довжиною до 1000 мм – чистова обробка і підрізання кулачків;

Валики пустотілі багатоступінчасті – обточування, свердлування і розточування;

Вкладиші, обойми, головки кульові діаметром до 70 мм – повна токарна обробка за Н7-Н10
(2-3 кл. точності) в пристроях;

Вкладиші роз’ємні – повна токарна обробка;

Втулки і поршні – остаточна обробка внутрішніх канавок за Н9 (3 кл. точності);

Гайки спеціальні різьбою за Н7 (2 кл. точності) – повна токарна обробка після термообробки;

Гвинти для мікрометрів – нарізання різьби;

Гвинти супортні довжиною більше 500 мм до 1500 мм – повна токарна обробка;

Гвинти ходові довжиною до 2000 мм – повна токарна обробка.

Деталі валоподібні з важкооброблюваних сталей і сплавів – токарна обробка з застосуванням
плазмового підігріву.

Обробка ексцентриків (деталь з декількома паралельними отворами з точною відстанню між
центрами) – чистове розточування отворів.

Деталі з конусною різьбою – повна токарна обробка з нарізанням різьби.

99


Деталі складної конфігурації з декількома поверхнями за Н8-Н9 (2а-3 класами точності) –
остаточна обробка.

Диски для універсальних патронів металообробних верстатів – повна токарна обробка з
нарізанням різьби по торцю.

Зливки вакуумно-дугового та електрошлакового переплаву – токарна обробка з
застосуванням плазмового підігріву.

Кільця поршневі – повна токарна обробка з припуском на шліфування.

Корпуси здвоєних фільтрів – обробка отворів.

Кулачки для універсальних патронів – нарізання різьби під диск.

Патрони кулачкові і планшайби – повна токарна обробка.

Роботи підбираються у відповідності з специфікою підприємства.
Професія: ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Код: 8331.2
Кваліфікація: категорія А (А1)
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт

Скомплектувати МТА для виконання основного обробітку грунту

Виконати транспортні роботи на тракторах з додержанням правил дорожнього pуху та правил
перевезення вантажів

Виконання технологічних регулювань робочих органів сільськогосподарських машин та
пристроїв до них

Провести ТО-1 колісного (гусеничного) трактора

Виконати технологічні операції з основного обробітку грунту
Професія: ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Код: 8331.2
Кваліфікація: категорія В (А2)
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт

Скомплектувати МТА для виконання основного обробітку грунту

Виконати транспортні роботи на тракторах з додержанням правил дорожнього pуху та правил
перевезення вантажів

Виконання технологічних регулювань робочих органів сільськогосподарських машин та
пристроїв до них

Провести ТО-1 колісного (гусеничного) трактора

Виконати технологічні операції з основного обробітку грунту
Професія: ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Код: 8331.2
Кваліфікація: категорія С
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Підготувати зернозбиральний комбайн до роботи
2. Виконання технологічне налагодження переобладнання зернозбирального комбайну під збирання
різних культур
3. Провести щоденне ТО зернозбирального комбайну
Професія: ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Код: 8331.2
Кваліфікація: категорія Д
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Підготувати кормозбиральний комбайн до роботи
2. Виконання технологічне налагодження кормозбирального комбайну під збирання різних культур
3. Провести щоденне ТО кормобирального комбайну
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Професія: ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Код: 8331.2
Кваліфікація: категорія Е
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Підготувати самохідну машину до роботи
2. Виконання технологічне налагодження самохідних машин під збирання різних культур
3. Провести щоденне ТО самохідної машини
Професія: ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Код: 8331.2
Кваліфікація: категорія Ф
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Підготувати землеобробну (меліоративну) машину до роботи
2. Виконання технологічне налагодження бульдозера (екскаватора) до роботи
3. Провести щоденне ТО бульдозера (екскаватора, скрепера).
Професія — ХУДОЖНИК РОЗМАЛЮВАННЯ ПО ДЕРЕВУ
Код — 7324.1
Кваліфікація — 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Таблиці кольорових розтяжок в ахроматичній та хроматичній гамі.
2. Таблиці на змішування кольорів, кольоровий спектр.
3. Роботи виконані технікою монотипія, моноаква та монотуш.
4. Таблиці з послідовною стилізацією рослин і тварин.
5. Таблиці з орнаментами рослинних і тваринних елементів.
6. Трафарети зі складених орнаментів.
7. Шаблони з виконаних стилізацій.
8. Технологічні карти з вправами виконання мазків, послідовністю виконання окремих елементів та
різноманітних форм композицій
Професія: ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК
Код 8211.2
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Балки з симетричного штабобульбового профілю- фрезерування
Болти, гайки, пробки, штуцери, крани - фрезерування граней під ключ.
Вали, осі довжиною до 500 мм- фрезерування наскрізних та глухих шпонкових пазів.
Викрутки – фрезерування жала.
Вилки і кронштейни - фрезерування пазів.
Втулки діаметром до 150 мм - фрезерування пазів за розміткою.
Втулки - фрезерування канавок.
Гайки коронкові - фрезерування пазів для шплінта
Деталі довжиною до 1500 мм – фрезерування прямолінійних кромок, фасок та вирубання
плакувального шару.
Деталі металоконструкцій малогабаритні - фрезерування.
Деталі розміром не більше 560х500 – фрезерування площин.
Заготовки різного профілю - різання на деталі.
Ключі гайкові, торцеві - фрезерування зіву квадратного або шестигранного.
Книці, бракети пластмасові –фрезерування за розміткою.
Сковзуни бокові візків рухомого складу- фрезерування.
Корпуси і кришки ілюмінаторів – фрезерування вушок і пазів.
Корпуси клапанів – фрезерування контуру фланця.
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Кронштейни, важелі, тяги, штанги - фрезерування площин.
Лопаті пластмасових гвинтів – попереднє оброблення маточини.
Мітчики ручні та машинні – фрезерування стружкових канавок.
Муфти, стакани, вилки фасонні, фланці – фрезерування контуру за розміткою.
Наконечники мірних стояків – фрезерування площин і овальних контурів.
Ножі для набірних фрез і мітчиків – фрезерування контурів і площин з припуском під
шліфування і фрезерування рифлення.
Пальці, осі діаметром до 50 мм та довжиною до 250 мм - фрезерування прорізів під ключ та
викрутку.
Петлі - фрезерування шарнірів.
Платини і мости годинників – фрезерування фасок, лисок.
Плашки круглі, притири різьбові і гладкі - фрезерування розрізного пазу.
Подушки упорні суднових підшипників - різання на сектори за розміткою.
Подушки упорні суднових підшипників - фрезерування по контуру.
Прокладки - фрезерування торців і скосів
Рамки кінгстонів –фрезерування контуру..
Різцетримачі до токарних верстатів - остаточне фрезерування.
Різці токарні, стругальні, довбальні та автоматні – фрезерування гнізд під пластинки і опорних
площин.
Розгортки циліндричні з прямим зубом діаметром понад 4 мм – фрезерування зубів.
Свердла спіральні діаметром понад 1 до 4 мм – фрезерування спіральних канавок на
спеціальному устаткуванні або з застосуванням пристроїв.
Стояки підвісок ресорного підвішування - фрезерування.
Фрези і свердла з конічним хвостом - фрезерування лопаток.
Фундаменти з склопластика під допоміжні механізми з габаритом до 1000х1000 мм фрезерування
Шпонки, планки, листи та інші деталі - фрезерування площин довжиною до 250 мм під
косинець.
Шпонки - фрезерування закруглень на кінцях.
Штуцери, шайби швидкозмінні - фрезерування пазів.
Професія: ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК
Код 8211.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Башмаки гальмівні, балочки, підвіски тяглових електродвигунів, букси - фрезерування.
Вали, осі - фрезерування наскрізних і глухих шпонкових пазів.
Вали шліцьові - фрезерування шліців.
Валики, осі, штоки - фрезерування квадратів і лисок за Н9-Н11 ( 3-4-м класами точності)
Вальцівки – фрезерування вікон.
Вирізи трикутні – фрезерування.
Вкладиші, підшипники - фрезерування замків та площин розняття під шліфування.
Горловини, рамки, плати - фрезерування пазів, площин, отворів
Деталі довжиною понад 1500 мм – фрезерування прямолінійних кромок, фасок та вирубування
плакувального шару..
Деталі фігурні - фрезерування.
Диски до дробометальних апаратів –фрезерування пазів
Дюбелі- фрезерування.
Зірочки ланцюга Галля – нарізання модульною фрезою.
Зірочки, рейки зубчасті - фрезерування під шліфування.
Калібри плоскі – фрезерування робочої мірильної частини.
Калібри різьбові (кільця, пробки) – фрезерування західних ниток.
Клапани зі штоками редукційних клапанів – фрезерування піря .
Клини клінкерних засувок – фрезерування напрямних.
Кільця корпусних годинників – фрезерування граней, лапок, кутів.
Кільця поршневі маслознімні двигунів – фрезерування канавок.
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Корпуси захлопок горизонтальних прохідних з умовним проходом до 150 мм – фрезерування
контуру вікна та площини фланцю під кришку.
Корпуси і кришки підшипників –фрезерування замків.
Корпуси коробок передач автомобілів – фрезерування площин на спеціальному фрезерному
верстаті.
Корпуси підшипників – фрезерування канавок для змазування.
Кривошипи - фрезерування зовнішньої поверхні за копіром.
Куліси - фрезерування пазу для каменя за копіром.
Лопатки робочі парових турбін з перемінним профілем- попереднє фрезерування.
Маточини – фрезерування площин, пазів, радіусних поверхонь.
Напрямні зварних нежорстких конструкцій довжиною до 1500 мм - фрезерування.
Обойми (упорні скоби) суднових підшипників – фрезерування зіва зтдодержанням кутів, скосів
та перпендикулярності сторін.
Оправки, втулки - фрезерування вікон
Пази Т-подібні – остаточне фрезерування.
Патрони трикулачкові – фрезерування пазів.
Підкладки і накладки рейкові – зачищання на зачищувальній машині
Підшипники рознімні – фрезерування скосів, змащувальних канавок.
Плити підмодельні - фрезерування.
Плити універсальних спеціальних пристроїв (УСП довжиною до 500 мм - чистове
фрезерування пазів під шліфування та понад 500 мм - попереднє фрезерування
Пояси шпангоутів – фрезерування.
Прокладки – фрезерування площин на клин за замірами з місця складання.
Протяжки - фрезерування вікна.
Профіль штабобульбовий – фрезерування торців з обробленням під зварювання.
Ролики для накаток з прямим зубом – фрезерування під шліфування.
Пуансонотримачі з двома і більше вікнами - фрезерування.
Рейки зубчасті - остаточне фрезерування зубів на спеціальному ділильному пристрої.
Різці - фрезерування передніх і задніх кутів.
Ротори свердлильних та шліфувальних пневматичних машинок - фрезерування пазів під
лопатки.
Столи верстатів довжиною до 1000 мм – фрезерування Т – подібних пазів.
Струбцини - фрезерування внутрішнього паза та насікання.
Ступиці - фрезерування площин, пазів, радіусних поверхонь.
Супорти, каретки, фартухи - чорнове оброблення.
Тарілки кінгстонів і клапанів – фрезерування пазів під шток.
Фрези деревообробні пазові, галтельні, копіювальні, для гладкого стругання, для оброблення
фальца- фрезерування западин між зубами.
Фрези дискові – фрезерування зубів.
Фундаменти зі склопластика під допоміжні механізми з габаритом понад 1000 х 1000 мм2 фрезерування.
Шаблони складної конфігурації - фрезерування контуру за розміткою.
Шарошки сферичні та кутові – фрезерування.
Шестерні циліндричні і спіральні з модулем до 10 - фрезерування зубів.
Штампи кувальні складної конфігурації - фрезерування ручаїв.
Штирі, гнізда контактні, заглушки, корпуси і стакани герметичних рознімань середньої
складності - фрезерування.
Професія: ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК
Код 8211.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Балансири ресорні –фрезерування.
Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згоряння потужністю до 1472 кВт (2000 к.с.) –
фрезерування під фланці та похилих люків з застосуванням плазмового підігрівання та без нього.
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Вали багатоколінчасті двигунів потужністю до 1472 кВт (2000 к.с.) - фрезерування щік та
шпонкових пазів.
Вали і осі довжиною до 5000 мм - фрезерування тангенціальних і шпонкових канавок, розташованих
під кутом із застосуванням плазмового підігрівання та без нього.
Валки холодного прокатування - фрезерування конусоподібних шліців за шаблоном.
Вінця черв’ячні однозахідні - фрезерування.
Вкладиші, підшипники 0 остаточне фрезерування замка та площин розняття.
Гвинти гребні – фрезерування лопаті.
Головки конусні та сферичні вузли – фрезерування фасонних зачіпок, замків, пазів, вікон.
Гребінки Паркінсона – фрезерування зубів.
Деталі верстатів - фрезерування шпонкових пазів.
Деталі довжиною понад 1500 мм – фрезерування криволінійних вирубок плакувального шару.
Диски ділильні- фрезерування.
Дошки трубні і діафрагми – фрезерування замків і пазів.
Копіри - фрезерування на копіювальному верстаті фасонних і прямих площин ребра і контуру.
Корпуси вальцівок – фрезерування пазів.
Кулачки ексцентрикові і радіусні - фрезерування.
Кулачки розподільного валу - фрезерування профілю за розміткою і шаблоном.
Лімби циліндричні та конічні - нанесення поділок.
Лопатки парових і газових турбін –остаточне фрезерування хвостовиків грибоподібних, Тподібних та зубчикових профілів.
Лопатки робочих парових турбін з перемінним профілем- чистове фрезерування внутрішніх і
зовнішніх профілів.
Матриці - фрезерування виступів і западин, розташованих по радіусу.
Моделі металеві складних фігурних обрисів - фрезерування лекальних поверхонь за розміткою.
Калібри багатопазові – фрезерування..
Каркаси – фрезерування внутрішнє і зовнішнє поверхонь.
Касети, радіатори – фрезерування контуру за розміткою (остаточне).
Клини за розмірами з місця – фрезерування.
Кондуктори складні – фрезерування контуру.
Коробки клапанні високого тиску – чистове фрезерування.
Корпуси контактів середньої складності, герметичних рознімань, складні, плати змінні для
рознімань – фрезерування.
Корпуси машинок, клапанів складної конфігурації - фрезерування площин зовнішнього і
внутрішнього контуру.
Корпуси приладів, зварні рами – фрезерування площин, радіусів, сферичних обводів.
Кришки тонкостінні складної конфігурації - чистове фрезерування площин, фасонних контурів
і канавок.
Кронштейни - фрезерування радіусів, сферичних обводів.
Накладки –фрезерування радіусів, похилих площин, Т-подібних пазів, шліцьових з’єднань.
Обойми підшипників з 2-х половин – остаточне фрезерування пазів иза шаблонами.
Обтічники і кронштейни гребних гвинтів пластмасові – фрезерування.
Опори і плити барабанів, гарнітури котлів, муфти – фрезерування.
Опори ковзні – фрезерування гнізд.
Патрони кулачкові, планшайби - фрезерування пазів (вікон) під кулачки.
Перегородки, нервюри корпусних конструкцій, плафони – фрезерування.
Плити УСП довжиною понад 500 мм - чистове фрезерування.
Подушки упорні суднових підшипників – фрезерування бабітової заливки, упорного виступу в
один розмір з допуском 0,02 мм, гнізд.
Прес-форми - фрезерування фігури за розміткою і шаблонами.
Протяжки – фрезерування.
Рейки зубчасті - остаточне фрезерування зубів.
Станини складних верстатів - фрезерування напрямних довжиною до 3000 мм.
Супорти верстатів - фрезерування напрямних "ластівчин хвіст"
Фаски перехідні на складних і відповідальних деталях – фрезерування прямолінійних і
криволінійних кромок..
Фрези різьбові конічні та черв'ячні з модулем до 10 мм - фрезерування.
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Фундаменти під головні і допоміжні механізми - фрезерування платиків.
Шатуни і тяги великих розмірів довжиною понад 1000 мм – фрезерування радіусів.
Штампи кувальні складної конфігурації-фрезерування.
Штанги маніпуляторів – фрезерування.
Муфти кулачкові та зубчасті – фрезерування зубів.
Професія — ХУДОЖНИК РОЗМАЛЮВАННЯ ПО ДЕРЕВУ
Код — 7324.1
Кваліфікація — 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Писанки виконані технікою мальованка на дерев’яній основі*
2. Розпис предметів побуту олійними фарбами*
3. Виконання підлакової мініатюри*
4. Виконання ікони (копія )*
*- перелік визначається навчальним закладом
Професія - ШВАЧКА
Код - 8263.2
Кваліфікація – 1 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Швацьке, хутряне, трикотажне, текстильно-галантерейне, головних уборів, інших виробів,
такелажне виробництва та виробництва текстильної промисловості:
- вдівання бретелі в регулятори, стрічки еластичної в пряжи;
- вивертання деталей виробів;
- заготівля тари м’якої;
- підрізка надлишків швів;
- розрізання деталі по довжині;
- ремонтування тари м’якої;
- видалення ниток тимчасових строчок.
Трикотажне виробництво:
- з’єднання кусків полотна за шириною.
Виробництво головних уборів:
потоншення потовщених місць.
Виробництво інших виробів:
- заготовлення капотів, лямок;
- натягання прапорів;
- розвивання мотузки, канату на частини, тросу;
- з’єднання перемичкизапряжників, підпряжників з гортами.
Інші виробництва текстильної промисловості:
- закріплення швів тамбурних;
- зшивання кіпи готових тканин;
- з’єднання тканини.
Професія - ШВАЧКА
Код - 8263.2
Кваліфікація – 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Швацьке, хутряне, трикотажне, текстильно-галантерейне, головних уборів, інших виробів,
валяльно-повстяне, такелажне виробництво та інші виробництва текстильнрї промисловості:
- вивертання деталей, виробів з виправленням кантів, кутів;
- вирізання оздоблювальних деталей , прокладки бортової під пружки та петлі;
- заготівля обшивки з різних матеріалів;
виготовлення петель ниткових;
- найкредування крейдяних знаків;
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- нанесення знаків на погонах, упаковках, підкладках, начільниках, стрічках;
- нумерація деталей;
- обметування зрізів, швів деталей та виробів;
- обробка білизни столової, постільної (типу простирадл), підкладки кишень, прокладки;
- обтягування ґудзиків;
- підрізання швів обшивання;
- підшивання вручну отвору, який залишено для вивертання деталей та інші аналогічні роботи;
- прикріплення швів підкладки, прокладок до швів верху;
- проклеювання деталей;
- розсікання краю деталей, швів;
- складання сорочок
- з’єднання вішалок з деталями, виробами, підкладками, прокладки бортової з утеплювальними
прокладками, фурнітури вручну, фурнітури оздоблювальної з виробами, деталями, пояса вручну з
виробом, кінців резинки; тасьми, пружка з деталями, виробами;
- чищення деталі, виробу спецщіткою або хімічною речовиною.
Трикотажне виробництво:
- обробка панчішно-шкарпеткових виробів, що виготовлені на круглопанчішних автоматах;
- пошиття без розподілу праці головних уборів;
- з’єднання панчішно-шкарпеткових та рукавичкових виробів у пари, кусків полотна по довжині,
етикеток з виробами.
Текстильно-галантерейне виробництво:
- з’єднання купона по довжині для вишивок.
Виробництво головних уборів:
- вирізання отворів вушних, рамок оглядових отворів шоломів;
- загинання ременів;
- вимірювання деталей виробів;
- оброблювання оздоблювальних деталей, начільників;
- обкатування верхніх та нижніх бортів шапок;
- підстригання головних уборів зі штучного хутра;
- пробивання отворів;
- розчісування головних уборів.
Валяльно-повстяне виробництво:
- з’єднання деталей технічних повстяних: фільтрів, прокладок, сальників, тощо.
Інші виробництва текстильної промисловості:
- пошиття автопрокладок та інших виробів: мішків та інших виробів.
Шерстяне виробництво:
- обробка хусток.
Професія - ШВАЧКА
Код - 8263.2
Кваліфікація – 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Швацьке, хутряне, трикотажне, текстильно-галантерейне, головних уборів, інші вироби, валяльноповстяне й такелажне виробництва та інші виробництва текстильної промисловості:
- вистьобування підкладки з утеплювальними прокладками;
- вистрочування малюнку на погонах та рукавичках;
- закріплення блочків, кнопок, хольнітенів;
- найкредування ліній на деталях, місць розташування кнопок, петель;
- наметування вручну деталей з хутра, підкладки з утеплюючими прокладками на верх виробів,
пілочки на бортові прокладки;
- наколювання окремих деталей виробів з тканини в клітинку, смужку та з геометричним
малюнком;
- обметування кілець, отворів, петель, зрізів деталей, виробів оздоблювальною строчкою4
- оброблення деталей верху виробів, підкладки;
- підгонка підкладки за верхом виробу, за утеплювальними прокладками, які пристібаються для
вишивання;
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- підрізання деталей верху, виробів такелажних;
- підшивання підкладки рукавів за проймами;
- прикріплення країв утеплювальних прокладок до бортових прокладок, підкладки, прокладки до
швів пройм, швів до прокладок;
- з’єднання деталей виробів, пружка, прокладки з деталями верху, рукавів підкладок, утеплюючи
прокладок з проймами;
- обкантовування деталей підкладки, швів.
Хутряне виробництво:
- вистьобування скроїв хутряних;
- прикріплення країв відкритих прокладок до відповідних швів хутряного верху з підгинанням
зрізів прокладок всередину.
Трикотажне виробництво:
- виконання робіт еластичною тасьмою на спеціальних машинах;
- обробка деталей переду планками у чоловічій білизні, вузлів виробів з прокладанням тасьми,
панчішно-шкарпеткових виробів на машинах для автоматизованого зашивання миска (сліпа
кетльовка).
Текстильно-галантерейне виробництво:
- обшивання фестонів, штучних художніх виробів;
- з’єднання воланів з виробом.
Такелажне виробництво:
- заготівля утеплювачів, підрамників;
- настрочування бортової стрічки на краї плащ-наметів. Наплічників з прокладанням тасьми на
плащ-намети, планки до порозі плащ-намету.
Виробництво інших виробів:
- обробка мішків речових;
- пошиття суфле на локомотиви, рукавів, патрубків вентиляційних, чохлів для утеплення.
Професія - ШВАЧКА
Код - 8263.2
Кваліфікація – 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Швацьке, хутряне, трикотажне, текстильно-галантерейне, головних уборів, інших виробів, валяльноповстяне, такелажне виробництво:
- оброблення кишень внутрішніх на підкладці, низу виробів, підкладки хутряної, пройми відкритої;
- обкантовування деталей верху;
- прострочування оздоблювальних строчок;
- з’єднання кишень накладних з деталями, виробами; мережива з деталями, виробами; манжет з
рукавами; рукавів з відкритими проймами; тасьми “блискавка” з виробами.
Хутряне виробництво:
- просушування підкладки до хутряного верху; підкладки, що з’єднана з утеплювальною
прокладкою, до хутряного верху;
- з’єднання заглушки з головними уборами, підкладки хутряної з верхом рукавиць, рукавичок.
Трикотажне виробництво:
- підшивання верхніх виробів на спеціальних машинах та з прокладання еластичної тасьми;
- пошиття без розподілу праці брюк, рукавичкових виробів, колготок, рейтузів, виробів
білизняного трикотажу (комбінацій, нічних сорочок, пеньюарів);
- розпошивання швів.
Текстильно-галантерейне виробництво:
- пошиття без розподілу праці бантів, вставок, краваток, підв’язок чоловічих, поясів чоловічих та
жіночих з еластичною стрічкою, погонів, регатів.
Виробництво головних уборів:
- загинання ковпаків за контуром зі спуском краю;
- обтягування козирків картонних, парусинових, тощо.
Такелажне виробництво:
- оброблення наметів із затроскою смоляних та прядив’яних (конопляних) тросів;
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- пошиття брезенту, покрівлі, глухих кутів, бічних стінок наметів без обробки вікон, входів,
вентиляційних отворів, тентів. Чохлів для антен;
- з’єднання мотузок, відбійок, планок дерев’яних та інших деталей з виробами.
Шерстяне виробництво:
- зрощування технічного сукна простого переплетіння.
Виробництво інших виробів:
- оброблення рюкзаків;
- обшивання отворів будь-якої форми;
- з’єднання країв тросів смоляних, прядив’яних (конопляних).
Професія - ШТУКАТУР
Код - 7133.2
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Дозування матеріалів.
Приготування розчинових сумішей для звичайних штукатурок.
Приготування сухих сумішей за заданим складом для звичайних штукатурок (гарцювання).
Проціджування готових штукатурних розчинових сумішей.
Завантажування бункера-живильника матеріалами під час пневматичного подавання гіпсу або
цементу.
Виготовлення вручну дранкових щитів та прибивання їх до поверхонь.
Прибивання поштучної дранки на поверхні стель і стін.
Прибивання ізоляційних матеріалів, металевих сіток, обплітання цвяхів дротом і влаштування пробок
у стінах.
Пробивання, свердління отворів у ручну.
Влаштування риштувань, помостів.
Нанесення штукатурної розчинової суміші вручну на поверхні стель і стін кельмою, ковшем та
соколом.
Розрівнювання штукатурної розчинової суміші соколом та правилом уздовж лузгів.
Транспортування сухих та розчинових сумішей у межах робочої зони.
Професія - ШТУКАТУР
Код - 7133.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Накидання розчинової суміші.
Намазування розчинової суміші на сітчасті поверхні.
Розрівнювання розчинової суміші
Прийоми нанесення, розрівнювання й затирання накривного шару.
Обробка швів між плитами збірних залізобетонних перекриттів із нарізанням рустів.
Обштукатурювання землебитних, грунтоблочних, каменеподібних, гіпсобетонних та інших
поверхонь стель, стін, балок, стовпів.
Обконопачування коробок та місць прилягання великопанельних перегородок.
Відливання плит з укладанням арматури.
Виконання галтелей від руки.
Обробка кутів, натирання лузгових, усьоночних кутів простими й фасонними напівтерками.
Обштукатурювання віконних і дверних прорізів.
Заповнення щілин між віконними (дверними) прорізами та коробками й ущільнення місць
прилягання наличників і плінтусів до стін, з’єднань перегородок тощо.
Обштукатурювання зовнішніх і внутрішніх укосів із визначенням кута розсіву.
Обштукатурювання заглушин й залізнення нижньої заглушини.
Розкрій гіпсокартонних листів, розмітка поверхонь, установка марок і маяків, кріплення рейок.
Обробка швів сумішами, самоклеючою плівкою.
Зачищення й підмазування плит і блоків вентиляційних коробів.
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Дозування матеріалів, приготування штукатурних та інших розчинових сумішей з використанням
розчинозмішувача.
Насікання поверхонь механізованими інструментами.
Приготування клейових сумішей і мастик для кріплення гіпсокартонних листів.
Приготування розчинових сумішей із різними домішками для прискорення та сповільнення
тужавлення.
Поліпшене обштукатурювання поверхонь стель, стін, укосів, пілястр, балок, стовпів.
Залізнення вертикальних і горизонтальних обштукатурених поверхонь.
Виконання ремонту та перетирання поліпшеної штукатурки.
Кріплення гіпсокартонних листів до розчинових маяків, мастикових ліпків і кріплення їх до
дерев’яного каркасу.
Усунення дефектів штукатурки.
Професія - ШТУКАТУР
Код - 7133.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Провішування поверхонь стель і стін.
Улаштування марок і маяків.
Приготування розчинових сумішей спеціального призначення (гідроізоляційні, газоізоляційні,
звукоізоляційні, термостійкі, рентгенозахисні тощо) і торкетування за заданим складом.
Приготування розчинових сумішей для штукатурок із домішками хлористого кальцію, поташу,
хлористого натрію, нітрату натрію.
Приготування декоративних розчинових сумішей за заданим складом.
Високоякісне обштукатурювання вручну прямолінійних поверхонь стін, стель, гладких стовпів,
пілястр, ніш з укосами, балок постійного перерізу.
Опорядження укосів збірними елементами.
Механізоване нанесення розчинової суміші на поверхні.
Механізоване затирання накривного шару сучасним механізованим інструментом.
Торкретування поверхонь розчиновими сумішами.
Витягування простих прямолінійних гуртів за допомогою шаблонів.
Виконання безпіщаної накривки під високоякісне фарбування.
Обштукатурювання поверхонь розчиновими сумішами з домішками хлористого кальцію, поташу,
хлориду натрію, нітрату натрію тощо.
Опорядження поверхонь традиційними декоративними кольоровими мінеральними штукатурками.
Опорядження поверхонь розчинами на основі сухих штукатурних сумішей, спеціальними
розчиновими сумішами.
Обштукатурювання камер коробів та каналів по сталевій сітці.
Відливання плит та установлювання вентиляційних коробів складних обрисів.
Установка та кріплення рамок для клапанів та жалюзі.
Установка приборів житлової вентиляції з перевіренням їх дії та укріплення підвісок і кронштейнів
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Додаток № 4

Розглянуто
на засіданні методичної
комісії

ЗАТЕРДЖЕНО
ДИРЕКТОР ПТУ № ___
(_______________)

від “___” _____________ 20__р.

“__” ____________ 20__р.

ПЕРЕЛІК
завдань для дипломних робіт
з професії
“РОБІТНИК ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА”
№№
завдань
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14
15.
16.
17.
18.

Теми письмових екзаменаційних завдань
Організація і технологія виконання механізованих робіт при оранці грунту (трактором
МТЗ-80/82, ДТ-75, Т-150/150К і плугом ПЛН-5-35, ПЛ-5-35, ПЯ-3-35)
Організація і технологія виконання механізованих робіт при міжрядному обробітку
грунту (трактором МТЗ-80/82 і культиватором КРН-5,6 КРН-4,2 УСМК-5,4 КРН-8,4)
Організація і технологія виконання механізованих робіт при суцільному обробітку
грунту (трактором МТЗ-80/82, ДТ-75, Т-150/150К і культиваторами КПС-4, КПШ-8-01)
Організація і технологія виконання механізованих робіт при лущенні грунту (трактором
МТЗ-80/82, ДТ-75, Т-150/150К і лущильниками ЛДГ-10А, ЛДГ-5, ППЛ-5-25)
Організація і технологія виконання механізованих робіт при боронуванні грунту
(трактором МТЗ-80/82, ДТ-75, Т-150/150К і боронами БДТ-10, БЗТС-1,0 БЗСС-1,0)
Організація і технологія виконання механізованих робіт при коткуванні грунту
(трактором МТЗ-80/82, ДТ-75, Т-150/150К і котками 3КВГ-1,4 3ККШ-6А, 2ККН-2,8А)
Організація і технологія виконання механізованих робіт при внесенні мінеральних
добрив (трактором МТЗ-80/82, ДТ-75, Т-150/150К і розкидачами МВУ-5, 1РМГ-4, РУМ-8,
РУП-8)
Організація і технологія виконання механізованих робіт при внесенні органічних добрив
(трактором МТЗ-80/82, ДТ-75, Т-150/150К, розкидачами і навантажувачем ПЄ-0,8 РОУ-6,
МЖТ-10, РЖТ-4)
Організація і технологія виконання механізованих робіт при сівбі зернових культур
(трактором МТЗ-80/82, ДТ-75, Т-150/150К і сівалками СЗ-3,6 СЗС-2,1)
Організація і технологія виконання механізованих робіт при вирощуванні та збиранні кукурудзи на зерно (трактором МТЗ-80/82, ДТ-75, Т-150/150К, сівалками
СУПН-8, культиваторами КРН-5,6 приставками ККП-3, комбайнами СК-5 “Нива”, “Дон1500”
Організація і технологія виконання механізованих робіт при сівбі, садінні та збиранні
овочевих культур і баштану (трактором МТЗ-80/82, ДТ-75, Т-150/150К, сівалками СО-4,2
саджалкою СКН-6 і комбайном КОП-1,4 “Херсонець-7”
Організація і технологія виконання механізованих робіт при вирощуванні та збиранні
картоплі (трактором МТЗ-80/82, ДТ-75, Т-150/150К та СН-4Б, КТН-2, КСТ-1,4)
Організація і технологія виконання механізованих робіт при хімічному захисті рослин
(трактором МТЗ-80/82, ДТ-75, Т-150/150К і оприскувачами ОВТ-1В, ОШУ-50А, ОП-2000,
ОПШ-15)
Організація і технологія виконання механізованих робіт при заготівлі грубих кормів
(комбайнами КСС-2,6 КСК-100)
Організація і технологія виконання механізованих робіт при заготівлі силосу
(комбайнами КПКУ-75, КПИ-2,4)
Організація і технологія виконання механізованих робіт при збиранні цукрових буряків
(комбайнами БМ-6А, РКС-6, СПС-4,2)
Організація і технологія виконання механізованих робіт при поливі та дощуванні (ДДН70, ДДА-100)
Організація і технологія виконання механізованих робіт при збиранні зернових і
зернобобових культур (жатками ЖРБ-4,2 ЖВН-6, ЖСК-4 та косарками КС-2,1)
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19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Підготовка, ремонт та обслуговування мобільних кормороздавачів
Підготовка, ремонт та обслуговування машин та обладнання для приготування кормів та
видалення гною на фермах (КРС, СТФ, ПТФ)
Підготовка, ремонт та обслуговування обладнання для механізації доїння корів
(стаціонарні, пересувні)
Організація ремонту блоків колінчатих валів, головки циліндрів та механізму
газорозподілу (тракторів МТЗ-80/82, ДТ-75, Т-150/150К і автомобілів ГАЗ-53, ЗИЛ-130,
КамАЗ)
Організація ремонту муфти зчеплення, ходової частини та гальмової системи (тракторів
МТЗ-80/82, ДТ-75, Т-150/150К і автомобілів ГАЗ-53, ЗИЛ-130, КамАЗ)
Організація ремонту жаток і ріжучого апарату
Організація ремонту робочих органів сільськогосподарських машин для оранки і
культивації
Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора
Організація та проведення ТО-2 гусеничного і колісного трактора
Організація та проведення ТО-3 гусеничного і колісного трактора
Організація та проведення ТО-1 і ТО-2 карбюраторних (ГАЗ-53, ЗИЛ-130 і дизельних
(КамАЗ) двигунів
Облік доходів і результатів діяльності фермерського господарства
Фінансове забезпечення господарської діяльності фермерського господарства
Технологія виробництва (молока, яловичини, свинини, м’яса птиці та яєць) у
фермерському господарстві

ПРИМІТКА:
1.При видачі учневі конкретної теми для виконання письмової екзаменаційної роботи навчальній
частині у завданні слід врахувати відображення таких показників:
- складання технологічної карти,
- складання організаційно-технологічних карт для виконання механізованих робіт,
- порядок комплектування МТА,
- обгрунтований вибір трактора і сільськогосподарської машини для виконання робіт,
- вибір швидкості руху, сили тяги і ширини захвату МТА,
- визначення фронту зчіпки, тягового опору агрегату та ступеня завантаження трактора,
- вибір виду і способу руху агрегату,
- робота на підвищений швидкості,
- експлуатаційні витрати при роботі МТА та витрати палива на одиницю виконаної роботи,
- агротехнічні вимоги до вибору машини,
-основні напрямки розвитку та загальні принципи організації ремонтно-обслуговуючого
виробництва,
- технологію відновлення деталей машин і механізмів,
- дефектацію та комплектування деталей під час проведення ТО і ремонту машин,
- біологічні та породні особливості с-г тварин і птиці,
- систему бухгалтерських розрахунків та форми бухгалтерського обліку у фермерському
господарстві,
- організаційно-правові основи безпеки підприємництва,
- безпека праці при виконанні робіт.
2. Конкретний вибір трактора і сільськогосподарської машини та обсягу виконання робіт
визначається навчальною частиною при видачі учневі завдання на письмову екзаменаційну роботу.
3. В своїй роботі викладачі і майстри виробничого навчання керуються “Методичними
рекомендаціями про порядок виконання письмової екзаменаційної (творчої) роботи”
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Додаток № 5

Розглянуто
на засіданні методичної
комісії
від “___” _____________ 20__р.

ЗАТЕРДЖЕНО
ДИРЕКТОР ПТУ № ___
(_______________)
“__” ____________ 20__р.

ПЕРЕЛІК
кваліфікаційних (пробних) робіт
з професії
“РОБІТНИК ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА”
(за державним стандартом ПТО)
При оформленні учням нарядів на кваліфікаційні (пробні) роботи навчальній частині
ПТНЗ слід брати до уваги:
1. «Типові норми часу на ремонт сільськогосподарських машин», -М., «Россільгоспвидат», 1977
2. «Типові норми на механізовані сільськогосподарські роботи», -К., «Урожай», 1982
3. «Укрупнені норми часу і розцінки на ремонт сільськогосподарської техніки», -М.,
4. «Довідник завідуючого машинним двором», -М., «Росагропромвидат», 1988
5. «Типові норми часу на відновлення і ремонт деталей тракторів і комбайнів», -К., «Урожай», 1989
6. «Ремонт сільськогосподарської техніки в рослинництві. Методика розрахунку та типові норми
часу. Книга 16.Частина 7», Поліграфкнига, -К, 1997
7. «Вантажно-розвантажувальні роботи. Методика розрахунку та типові норми виробітку, часу витрат
палива на вантажно-розвантажувальні роботи. Книга 5. Частина 2», ТОВ «Юмана», - К, 1998
8. «Методика розробки та норми виробітку і витрати палива на внесення добрив, хімічний захист
сільськогосподарських культур (Нова техніка)», -К, 2001
9. «Методика розробки та норми витрат матеріалів у сільськогосподарському будівництві. Книга 1» К, 2002
10. «Організаційно-методичні основи по нормуванню праці в аграрному виробництві. Економічні
нормативи», - К, 2004
11. «Типові норми продуктивності машин і витрат палива на передпосівному обробітку грунту»
(Економічні нормативи), - К, 2005
Примітка:

№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назва кваліфікаційних пробних робіт

Категорія,
клас,
розряд
робіт

Норма
часу на
один.
робіт
(ч./год)

Кількість
робіт

Всього
часу на
роботу
(ч./год)

СЛЮСАР З РЕМОНТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ
(3 розряд)
Ремонт лемеша, полиці, дискового передплужника
17,923
1
6-12
плугів ПЛН-5-35, ПЛ-5-35, ПЯ-3-35
21,26
Ремонт швидкісних зубових борін БЗТС-1,0 БЗСС-1
3
4,49
1
6-12
Ремонт дискових важких борін БДТ-7,БДТ-10
3
52,55
1
6-12
Ремонт дискових і лемішних лущильників ЛДГ-5, ЛДГ3
18,65
1
6-12
10А, ППЛ-5-25
Ремонт робочих органів культиваторів для суцільного
15,173
1
6-12
обробітку грунту КПС-4, КПШ-8-01
37,54
Ремонт робочих органів культиваторів для міжрядного
38,153
1
6-12
обробітку КРН-4,2 КРН-5,6 КОН-2,8
48,65
Ремонт кільчасто-шпорових і кільчасто-зубових
6,033
1
6-12
котків 3ККШ-6, 2ККН-2,8 і 3КВГ-1,4
20,47
Ремонт робочих органів навантажувача-екскаватора ПЄ3
62,17
1
6-12
0,8А
Ремонт робочих органів гідрофікованого розкидача
25,97мінеральних та органічних добрив 1РМГ-4, РОУ-5,
3
1
6-12
59,94
машини МВУ-5А, РУМ-8П, РУП-8
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ремонт робочих органів розкидача рідких добрив РЖТ-4,
РЖТ-8
Ремонт робочих органів зернових сівалок СЗ-3,6А і СЗС2,1
Ремонт робочих органів сівалки бурякової ССТ-12 та
сівалки СУПН-8, СУПН-12
Ремонт робочих органів культиватора-рослинопідживлювача УСМК-5,4В
Ремонт робочих органів картоплесаджалки СМК-6, СН4Б, СКС-4
Ремонт робочих органів розсадосадильної машини СКН-6
Ремонт робочих органів обприскувача вентиляторного
ОВТ-1В
Ремонт робочих органів косарок КС-2,1 КРН-2,1
Ремонт зчіпок С-11, СП-16, СГ-21
Ремонт робочих органів жаток ЖВН-6, ЖРБ-4,2
ЖСК-4А
Ремонт робочих органів комбайнових приставок КМД-6,
ПСП-10, ППК-4
Ремонт робочих органів силосозбирального комбайна
КСС-2,6
Ремонт робочих органів машин та установок для поливу
ДДН-70, ДДА-100
Ремонт гусеничних тракторів
Ремонт колісних тракторів
Ремонт легкових автомобілі
Ремонт вантажних автомобілів
Ремонт і обслуговування машин та обладнання для
приготування кормів
Ремонт і обслуговування машин та обладнання для
навантаження, транспортування і роздачі кормів
Ремонт і обслуговування машин та обладнання для
доїння корів
Ремонт і обслуговування машин та обладнання для
видалення гною
Ремонт і обслуговування машин та обладнання для
водопостачання та напування тварин
Д О Я Р (4 розряд)
Підготовка та наладка тритактного доїльного апара-та
ДА-3М «Волга» до доїння корів, доїння корів
Підготовка та наладка двотактного доїльного апара-та
ДА-2 «Майга» до доїння корів, доїння корів
Підготовка та наладка універсального доїльного апарата
АДУ-1 до доїння корів, доїння корів
Організація роботи на доїльному агрегаті АД-100Б
Організація роботи на доїльному агрегаті ДАС-2Б
Організація роботи на доїльному агрегаті АДМ-8М
Організація роботи на доїльній установці УДТ-6
Організація роботи на доїльній установці УДЕ-8
“Ялинка”
Організація роботи на доїльній станції УДС-3Б
Робота на установках для промивання та дезинфекції
доїльних апаратів
Робота з очистниками-охолодниками молока ОМ-1А
(ОМ-1-50 000)
Робота з пастиризаційно-охолодними установками ОПФ1-20, ОПФ-1-300
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Робота з машинами та установками для механічної
обробки молока (сепаратори ОСБ-1000, ОСП-3М)
Обслуговування устаткування для напування тварин ПА1А, АП-1А, АГК-4А, ПАП-10А
Обслуговування устаткування для дроблення кормів
ДКУ-2,0 «Українка», КДМ-2,0 «Москвичка», Ф-1М
Обслуговування устаткування для подрібнення грубих
кормів ИГК-30Б, «Волгарь-5», ИРТ-165/80
Обслуговування устаткування для подрібнення
коренебульбоплодів ИКС-5М, ИКМ-5, ИКМ-10
Обслуговування стійлового обладнання ОСК-25А, ОСП26
Обслуговування машин та устаткування для теплової
обробки кормів КВ-300М, С-12
Обслуговування машин та устаткування для дозування
кормів (тарілчасті, барабанні, стрічкові, шнекові,
бункерні)
Обслуговування машин та устаткування для роздавання
кормів (пересувні КУТ-3,0А, КТУ-10, РММ-5)
Обслуговування машин та устаткування для роздавання
кормів (стаціонарні ТВК-80А, КЛО-75, РК-50)
Обслуговування машин та устаткування для прибирання
гною (ТСН-3,0Б ТСН-2,0Б, ТШ-30А, УН-3)
Обслуговування устаткування ветеринарного призначення (УДП, УДС, СВП-69М, ДУК-2, ЛСД-2М)
Підготовка дійного стада до доїння, доїння корів
Підготовка групи корів до ручного доїння (обмивання,
обтирання, масаж вимені)
Підготовка групи корів до машинного доїння
Виконання робіт по визначенню жиру в молоці
Виконання робіт по визначенню кислотності та
щільності молока
Визначити фізіологічні та біологічні особливості корів
придатних до машинного доїння
Виконання робіт з ветеринарно-профілактичної обробки
корів
Виконання робіт з санітарної обробки доїльних залів,
обладнання та складських приміщень
Т В А Р И Н Н И К (4розряд)
Виконання робіт з приготування кормів на МТФ
Виконання робіт з приготування кормів на СТФ
Виконання робіт з приготування кормів на ПТФ
Виконання робіт з роздачі кормів на МТФ
Виконання робіт з роздачі кормів на СТФ
Виконання робіт з роздачі кормів на ПТФ
Виконання робіт з утримання дорослого поголів'я худоби
(корів, свиней, птиці)
Виконання робіт з санітарної обробки худоби і птиці
Виконання робіт з вирощування, дорощування та
відгодівлі молодняку (телят, свиней, птиці)
Виконання робіт з годівлі та утримання ремонтного
молодняку тварин і птиці
Виконання робіт з первинної обробки молока
Робота в якості тракториста колісного трактора по
транспортуванню вантажів і кормів
Робота в якості тракториста гусеничного трактора по
транспортуванню вантажів і кормів
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Виконання робіт з оцінки тварин за екстер’єром та живій
масі за встановленими параметрами
Виконання робіт по визначенню параметрів мікроклімату
у тваринницьких приміщеннях
Проведення ТО машин для приготування кормів
Проведення ТО кормороздавачів (КРС, СТФ, ПТФ)
Проведення ТО машин для видалення гною
Проведення ТО машин та обладнання для доїння корів в
приміщеннях та літніх таборах
Проведення ТО машин для первинної обробки молока
Скласти раціон для сухостійних і дійних корів
Виконати виробничо-зоотехнічний та племінний облік
(групи, стада)
Виконати роботи з утримання свиней і птиці (при
вигульному і без вигульному утриманні)
Виконати ремонтні роботи пасічницькому обладнанню в
пасічній майстерні
Провести ветеринарно-профілактичні заходи під час
виробництва молока (свинини, яловичини, м'яса птиці та
яєць, меду)
Виконати роботи в профілактичний період на КРС, СТФ,
ПТФ
Виконати роботи при контрольному зважуванні крупної
рогатої худоби, свиней, птиці
Виконати роботи з обслуговування водопаропоста-чання
тваринницьких приміщень
Виконати профілактичні роботи з консервації
тваринницьких машин, установ та обладнання в осінньозимовий і весняно-літній періоди
Виконати роботи по зважуванні, навантаженні та
відправленні тварин на переробні підприємства
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ПРИМІТКА:
1. Конкретний вибір трактора, сільськогосподарської машини, устаткування та обладнання
визначається навчальною частиною при видачі учневі / слухачу наряду (завдання) на кваліфікаційну
пробну роботу.
2. У своїй роботі викладачі і майстри виробничого навчання керуються “Державними стандартами
ПТО” та іншою нормативною, розпорядчою і методичною документацією ГУОН, НМЦ ПТО.
3. Більш детальні види робіт та норми часу наведені у «Зведеній таблиці кваліфікаційних пробних
робіт»

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ
КВАЛІФІКАЦІЙНИХ (ПРОБНИХ) РОБІТ

№
з/п
1.

Назва операцій і зміст робіт
РЕМОНТ КОЛІСНИХ ТРАКТОРІВ
1. Зовнішнє очищення та миття трактора
2. Розбирання трактора на агрегати та вузли
3. Розбирання вузлів двигуна
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Норма часу
на одиницю
роботи
(чол./год.)

Перевідна
норма часу
на одиницю
роботи
(чол./год.)

2,00
5,75
5,31

2год.
5год.45хв.
5год.19хв.

2.

3.

4.

5.

6.

1

7.

8.

4. Розбирання і складання пускового двигуна
7,60
5. Розбирання агрегатів і вузлів шасі трактора
12,53
РЕМОНТ ГУСЕНИЧНИХ ТРАКТОРІВ
1. Зовнішнє очищення та миття трактора
2,00
2. Розбирання вузлів двигуна
4,51
3. Дефектування та комплектування вузлів і деталей
3,42
4. Складання вузлів і деталей двигуна
9,75
5. Розбирання і складання пускового двигуна
7,60
6. Розбирання агрегатів і вузлів шасі трактора
21,05
РЕМОНТ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ
1. Підготовка до ремонту (очищення, миття, зливання води,
1,50
палива і мастила)
2. Розбирання на вузли і деталі
19,60
3. Розбирання вузлів і деталей
10,32
4. Дефектування та комплектування вузлів і деталей
4,25
РЕМОНТ ТРАКТОРНИХ ПРИЧІПІВ
1. Розбирання причепа на вузли
2,95
2. Розбирання вузлів і деталей
3,82
3. Дефектування та комплектування вузлів і деталей
2,15
4. Складання причепа
12,04
5. Фарбування причепа
1,42
РЕМОНТ ПЛУГІВ
1. Очистити і обмити плуг
0,42
2. Встановити плуг на підставки
0,20
3. Зняти лемішні
0,40
4. Зняти польові дошки
0,25
5. Продефектувати деталі
0,55
6. Ремонт вузлів і деталей
2,00
7. Встановити лемеші
0,50
8. Встановити польові дошки
0,35
9. Усунення не полагоджень
0,30
10. Перевірити якість ремонту
0,67
11. Пофарбувати плуг
0,67
Всього:
РЕМОНТ ЛУЩИЛЬНИКІВ
1. Підготовка до ремонту
0,85
2. Розбирання на вузли і деталі
1,16
2
3
3. Розбирання вузлів і деталей
8,80
4. Миття деталей
0,67
5. Дефектування та комплектування вузлів і деталей
0,60
РЕМОНТ ДИСКОВИХ БОРІН
1. Підготовка до ремонту
0,85
2. Розбирання на вузли і деталі
8,64
3. Дефектування та комплектування вузлів і деталей
1,30
4. Мащення, регулювання, усунення не пологоджень
2,33
РЕМОНТ ЗУБОВИХ БОРІН
1. Підготовка до ремонту
0,45
2. Розбирання на вузли і деталі
0,03
3. Розбирання вузлів і деталей
1,29
4. Миття деталей
0,25
5. Дефектування та комплектування вузлів і деталей
0,10
6. Розбирання вузлів і деталей
1,59
7. Збирання із вузлів і деталей
0,05
8. Усунення не полагоджень
0,25
9. Фарбування
0,50

116

7год.36хв.
12год.32хв.
2год.
4год.31хв.
3год.25хв
9год.45хв.
7год.36хв.
21год.3хв.
1год.30хв.
19год.36хв.
10год.19хв.
4год.15хв.
2год.57хв.
3год.49хв.
2год.9хв.
12год.3хв.
1год.25хв.
25хв.
12
24
15
33
2год.
30
21
18
40
40
6год.
51хв.
1год.10хв.
4
8год.48хв.
40
36
51хв.
8год.38хв.
1год.18хв.
2год.20хв.
27хв.
2
1год.17хв.
15
6
1год.35хв.
3
15
30

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

РЕМОНТ КОТКІВ
1. Підготовка до ремонту
0,68
2. Розбирання на вузли і деталі
1,44
3. Розбирання вузлів і деталей
0,54
4. Дефектування та комплектування вузлів і деталей
0,22
5. Збирання вузлів і деталей
0,66
6. Збирання із вузлів і деталей
1,56
7. Мащення, регулювання, усунення не пологоджень
0,72
РЕМОНТ КУЛЬТИВАТОРІВ
1. Підготовка до ремонту
1,17
2. Розбирання на вузли і деталі
4,56
3. Розбирання вузлів і деталей
9,86
4. Дефектування та комплектування вузлів і деталей
0,92
5. Збирання із вузлів і деталей
11,89
6. Мащення, регулювання, усунення не пологоджень
1,75
РЕМОНТ ЗЧІПОК
1. Підготовка до ремонту
0,68
2. Розбирання на вузли і деталі
1,24
3. Розбирання вузлів і деталей
2,91
4. Дефектування та комплектування вузлів і деталей
0,30
5. Збирання вузлів і деталей
3,45
6. Збирання із вузлів і деталей
1,58
7. Мащення, регулювання, усунення не пологоджень
0,80
8. Фарбування
0,43
РЕМОНТ ЗЕРНОВИХ СІВАЛОК
1. Підготовка до ремонту
0,85
2. Розбирання на вузли і деталі
10,40
3. Дефектування та комплектування вузлів і деталей
1,58
4. Мащення, регулювання, усунення не пологоджень
1,67
РЕМОНТ ЖАТОК
1. Підготовка до ремонту
1,23
2. Розбирання на вузли і деталі
4,51
3. Розбирання вузлів і деталей
13,33
4. Дефектування та комплектування вузлів і деталей
0,83
5. Комплектування деталей
1,17
6. Збирання вузлів і деталей
18,85
7. Збирання із вузлів і деталей
5,24
8. Мащення, регулювання, усунення не пологоджень
1,34
РЕМОНТ КОСАРОК
1. Підготовка до ремонту
0,84
2. Розбирання на вузли і деталі
3,34
3. Розбирання вузлів і деталей
11,69
4. Дефектування та комплектування вузлів і деталей
0,58
5. Комплектування деталей
0,67
6. Збирання із вузлів і деталей
3,82
7. Мащення, регулювання, усунення не пологоджень
0,82
РЕМОНТ СИЛОСОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ
1. Підготовка до ремонту
1,62
2. Розбирання на вузли і деталі
9,19
3. Дефектування та комплектування вузлів і деталей
4,37
4. Комплектування деталей
2,83
РЕМОНТ КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК
1. Підготовка до ремонту
0,90
2. Розбирання на вузли і деталі
6,28
3. Дефектування та комплектування вузлів і деталей
1,32
4. Збирання із вузлів і деталей
7,91
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41хв.
1год.26хв.
32
13
40
1год.34хв.
43
1год.10хв.
4год.40хв.
9год.52хв.
55
11год.53хв.
1год.45хв.
41хв.
1год.14хв.
2год.54хв.
18
3год.27хв.
1год.35хв.
48
26
51хв.
10год.24хв.
1год.35хв.
1год.40хв.
1год.14хв.
4год.31хв.
13год.20хв.
50хв.
1год.10хв.
18год.51хв.
5год.14хв.
1год.19хв.
50хв.
3год.20хв.
11год.41хв.
35
40
3год.49хв.
49
1год.37хв.
9год.11хв.
4год.22хв.
2год.50хв.
54хв.
6год.17хв.
1год.19хв.
7год.54хв.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
1

23.

24.

25.

26.

РЕМОНТ ПОДРІБНЮВАЧІВ ГРУБИХ КОРМІВ
1. Підготовка до ремонту
0,52
2. Розбирання на вузли і деталі
0,72
3. Розбирання вузлів на деталі
6,15
4. Дефектування та комплектування вузлів і деталей
0,48
РЕМОНТ КОРМОДРОБАРОК
1. Підготовка до ремонту
1,72
2. Розбирання на вузли і деталі
7,39
3. Дефектування та комплектування вузлів і деталей
1,20
4. Комплектування деталей
2,00
5. Мащення, регулювання, усунення не пологоджень
2,65
РЕМОНТ КОРМОРІЗОК
1. Підготовка до ремонту
0,70
2. Розбирання на вузли і деталі
2,79
3. Дефектування та комплектування вузлів і деталей
0,55
4. Складання із вузлів і деталей
2,72
5. Мащення, регулювання, усунення не пологоджень
0,34
РЕМОНТ КОРМОРОЗДАВАЧІВ (мобільних)
1. Підготовка до ремонту
0,92
2. Розбирання на вузли і деталі
4,25
3. Дефектування та комплектування вузлів і деталей
1,37
4. Мащення, регулювання, усунення не пологоджень
1,67
РЕМОНТ КОТЛІВ-ПАРОУТВОРЮВАЧІВ
1. Підготовка до ремонту
1,35
2. Розбирання на вузли і деталі
5,20
3. Дефектування та комплектування вузлів і деталей
0,98
РЕМОНТ АВТОНАПУВАЛОК
1. Підготовка до ремонту
0,33
2
3
2. Розбирання на вузли і деталі
0,12
3. Дефектування та комплектування вузлів і деталей
0,03
4. Комплектування деталей
0,05
5. Складання із вузлів і деталей
0,50
6. Ремонт деталей
0,18
РЕМОНТ АВТОНАПУВАЛОК (з електропідігріванням)
1. Підготовка до ремонту
0,33
2. Розбирання на вузли і деталі
0,75
3. Миття деталей
0,13
4. Дефектування та комплектування вузлів і деталей
0,100,07
5. Комплектування деталей
0,71
6. Складання із вузлів і деталей
0,93
7. Регулювання і випробування
РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ГНОЮ
1. Підготовка до ремонту
11,92
2. Дефектування та комплектування вузлів і деталей
2,20
3. Складання із вузлів і деталей
4,26
4. Мащення, регулювання, усунення не пологоджень
4,75
РЕМОНТ ДОЇЛЬНИХ АПАРАТІВ
1. Підготовка до ремонту
0,18
2. Розбирання на вузли і деталі
0,38
3. Розбирання вузлів і деталей
0,39
4. Дефектування та комплектування вузлів і деталей
0,07
5. Складання із вузлів і деталей
0,48
6. Складання вузлів і деталей
0,42
7. Регулювання і випробування
0,25
НАЧІП ТА ЗНЯТТЯ НАЧІПНИХ МАШИН
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31хв.
43
6год.9хв.
29
1год.43хв.
7год.23хв.
1год.12хв.
2год.
2год.39хв.
42хв.
2год.47хв.
33
2год.43хв.
20
55хв.
4год.15хв.
1год.22хв.
1год.40хв.
1год.21хв.
5год.12хв.
59
20
4
7хв.
2
3
30
11
20хв.
44
8
6
4
43
56
11год.55хв.
2год.12хв.
4год.16хв.
4год.45хв.
11хв.
22
23
4
29
25
15

27.

28.

ПЛУГИ
1. Начіп плуга на трактор
0,40
2. Зняття плуга з трактора
0,20
КУЛЬТИВАТОРИ
1. Начіп культиватора на трактор
0,50
2. Зняття культиватора з трактора
0,33
ЛУЩИЛЬНИКИ
1. Начіп лущильника на трактор
0,40
2. Зняття лущильника з трактора
0,20
БОРОНИ ДИСКОВІ
1. Начіп дискових борін на трактор
0,40
2. Зняття дискових борін з трактора
0,20
СІВАЛКИ ЗЕРНОВІ
1. Начіп зернової сівалки на трактор
0,58
2. Зняття зернової сівалки з трактора
0,50
ВСТАНОВЛЕННЯ МАШИН НА ЗБЕРІГАННЯ
1. Тракторів гусеничних і колісних
- ДТ-75
6,00
- Т-150К
15,00
- Т-70С
5,70
- МТЗ-80/82, ЮМЗ
9,34
2. Комбайнів
- СК-5 «Нива»
23,76
- СК-6 «Колос»
26,90
- Дон-1500М
39,86
- КСС-2,6
8,00
- КСК-100
24,00
3. Плугів
1,59
4. Культиваторів
2,43
5. Лущильників
3,59
6. Борін
4,53
7. Котків
1,22
8. Зчіпок
2,75
9. Причіпних сівалок і саджалок
5,27
10. Начіпних сівалок і саджалок
7,00
ТРУДОМІСТКІСТЬ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Марка трактора,
сільськогосподарської машини

К-701
К-700
Т-150
Т-150К
ДТ-75м
МТЗ-80/82
ЮМЗ-6М/6Л
Т-40
Т-25
Т-16
Автомобілі легкові
Автомобілі вантажні (ЗИЛ-130)
Автобуси (КАВЗ)
Самоскиди (3,5т.)
Причепи (до 8т.)
Плуги і лущильники лемішні

24хв.
12хв.
30хв.
20хв.
24хв.
12хв.
24хв.
12хв.
35хв.
30хв.

6год.
15год.
5год.42хв.
9год.20хв.
23год.46хв.
26год.54хв.
39год.52хв.
8год.
24год.
1год.35хв.
2год.26хв.
3год.35хв.
4год.32хв.
1год.13хв.
2год.45хв.
5год.16хв.
7год.

Трудомісткість одного ТО
(чол./год.)

ЩТО

ТО-1

ТО-2

ТО-3

0,6
1,0
0,24
0,24
0,5
0,35
0,35
0,40
0,40
0,30
0,8
0,8
1,2
0,9
0,5

1,9
4,3
0,8
0,65
2,3
1,6
1,9
1,7
1,0
1,0
5,2
5,85
11,7
7,15
1,95

9,6
8,9
4,7
4,3
7,6
6,1
5,0
6,0
3,1
3,0
19,5
19,5
39,0
22,1
10,4

21,7
37,5
32,0
37,0
20,0
17,0
23,0
15,0
13,3
8,0

Післясезонне
ТО

3,40
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Лущильники дискові
Борони дискові
Борони інші
Культиватори
Сівалки зернові і бурякові
Сівалки кукурудзяні
Сівалки овочеві
Сівалки тукові
Розкидачі мінеральних і органічних добрив
Оприскувачі та обпилювачі
Картоплесаджалки
Косарки і косарки-подрібнювачі
Граблі тракторні
Жатки рядкові

3,40
3,40
0,1
5,0
3,9
3,7
7,8
22,5
22,5
14,3
4,25
5,6
3,2
3,33

Додаток № 6

ПЕРЕЛІК
кваліфікаційних пробних робіт при підготовці робітничих професій
не за державними стандартами ПТО (2006-2009р.р.)
Професія: КАСИР (НА ПІДПРИЄМСТВІ, В УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ)
Код: 4211
Кваліфікація: касир (на підприємстві, в установі, організації)
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
– Здійснення операцій з оприбуткування та видачі готівкових коштів через касу підприємства.
– Ведення первинного обліку здійснених за день операцій, грошової готівки, цінностей та інших
бланків.
– Забезпечення збереження готівкових коштів та інших цінностей, ведення касової книги з
відображенням у ній всіх проведених за день операцій.
– Щоденна здача звітів касира із виведенням залишку готівки у касі на кінець робочого дня.
– Використання наявних засобів автоматизації та механізації при оформленні документації.
Професія – КОНТРОЛЕР ОЩАДНОГО БАНКУ
Код - 4212
Кваліфікація – Контролер Ощадного банку
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
- здійснювати операції з внесків та інших банківських операцій, за безготівковими розрахунками
клієнтів через установи банків України пов’язаних з розрахунково – касовим обслуговуванням та
кредитуванням населення, з цінними паперами та іншими банківськими документами;
- вести первинний облік проведених за день операцій, грошової готівки, цінностей та цінних
бланків;
- забезпечувати збереження грошових коштів та інших цінностей, вести операційний щоденник з
відображенням у ньому усіх проведених за день операцій, а також заповнювати додаток до нього;
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- проводити в кінці операційного дня, у затвердженому порядку, щоденну перевірку грошової
готівки цінних паперів та бланків, виводити їх залишки, звіряти з відповідними документами;
- використовувати при оформленні документації наявні засоби автоматизації та механізації.

Професія: КОСМЕТИК
Код: 5141.2
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт

1. Масаж шиї та обличчя
2. Очищення обличчя
3. Накладення масок на обличчя
4. Накладення масок на тіло
5. Фарбування та завивка вій
6. Підправка та фарбування брів
7. Нанесення макіяжу
8. Масаж тіла
9. Манікюр рук та дизайн ногтів
10. Накладення масок на руки та інше
Професія: КВІТНИКАР
Код: 6113
Кваліфікація: квітникар 1-2 розряд.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Затарювання , миття, прибирання і укладання в штабелі горщиків, ящиків.
Підготовка до садіння і очищення від землі стелажів і тари.
Облаштування грядок і борозен для висівання насіння і садіння рослин.
Прополювання квітів, підпушування грунту.
Заготівля дернини вручну.
Пікірування дрібної розсади.
Зрізування і сортування квітів.
Встановлення і влаштування сітки зі шпагату для підв’язування гвоздики до металевих рам
Висаджування садивного матеріалу квіткових рослин.
Виготовлення парникових матків, ящиків пікірувальних, етикеток.
Розпушування, вирівнювання і прикочування вручну грунту під садіння квіткових культур.
Прикопування в грунт, очищення від зів’ялих листів горщикових квітів.
Забілювання скла з гідропульта, затінювання рослин щитами в оранжереї.
Професія: КВІТНИКАР
Код: 6113
Кваліфікація: квітникар 3 розряд.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.Планування під рейку або під шаблон квітників, бордюрів.
2. Складання букетів квітів.
3. Садіння та вирощування жоржин, кал..
4. Сортування за розмірами, садіння, викопування цибулині бульбоцибулин квіткових рослин.
5. Підготовка до садіння, сортування, підрахунок, відпускання, пакування та транспортування
садового матеріалу.
6. Натягування на парниках і в утепленому грунті синтетичної плівки.
7. Зрізання, викопування, очищення від землі коріння, підщипування цибулинок квітів
однорічних та
Професія : „ОХОРОНЕЦЬ”
Код: 5169
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Кваліфікація: Охоронець.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Охорона особи охоронцем під час пішого супроводження.
2. Супроводження особи охоронцем під час її пересування за маршрутами в темний час доби.
3. Охорона особи під час супроводження у багатолюдних місцях.
4. Оцінювання оперативної обстановки охоронцем і в разі виникнення загрози негайної
евакуації особи, яка охороняється, з небезпечної зони.
5. Забезпечення захисту особи охоронцем від посягань індивідуального характеру природних
та штучних явищ, що впливають на їх безпеку.
6. Вживання заходів для відбиття нападу старшим охоронцем вживання шляхом застосування
фізичної дії активного захисту, зброї або допоміжних заходів відповідно до чинного законодавства
України.
Професія : „ОХОРОНЕЦЬ”
Код: 5169
Кваліфікація: Старший охоронець.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Охорона особи старшим охоронцем під час пішого супроводження.
2. Супроводження особи старшим охоронцем під час її пересування за маршрутами в темний
час доби.
3. Охорона особи старшим охоронцем під час супроводження у багатолюдних місцях.
4. Оцінка оперативної обстановка старшим охоронцем і в разі виникнення загрози негайної
евакуації особи, яка охороняється, з небезпечної зони.
5. Забезпечення захисту особи старшим охоронцем від посягань індивідуального характеру
природних та штучних явищ, що впливає на їх безпеку.
6. Вживання заходів для відбиття нападу старшим охоронцем шляхом застосування фізичної
дії активного захисту зброєю або допоміжних заходів відповідно до чинного законодавства України.
Професія : ОХОРОННИК
Код: 5169
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Прийом поста під охорону.
2. Дії охоронника під час пред’явлення підробленого документу.
3. Дії охоронника під час спроби проносу через пост охорони вогнепальної зброї.
4. Дії охоронника під час спроби передачі заборонених речей.
5. Дії охоронника під час некоректної поведінки відвідувача.
6. Дії охоронника під час спроби залишення речей на посту охорони.
7. Дії охоронника під час спроби самоспалення на посту охорони.
8. Дії охоронника під час спроби проносу особистих матеріальних цінностей.
9. Дії охоронника під час спроби проносу заборонених речей (комбінований).
10. Дії охоронника під час спроби проходу скрізь пост відвідувача-“прохача” з ознаками
психічної хвороби.
11. Дії охоронника під час спроби прориву озброєної особи.
12. Проведення сердцево-легеневої реанімації, накладання пов'язок джутів, фіксації шин
способи транспортування потерпілих домедичної допомоги.
Професія : ОХОРОННИК
Код: 5169
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Прийом поста під охорону.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дії під час пред’явлення підробленого документу.
Дії під час проносу через пост охорони вогнепальної зброї.
Дії під час спроби передачі заборонених речей.
Дії під час некоректної поведінки відвідувача.
Дії під час спроби залишення речей на посту охорони.
Дії під час спроби самоспалення на посту охорони.
Дії під час спроби проносу особистих матеріальних цінностей.
Дії під час спроби проносу заборонених речей (комбінований).
Дії під час спроби проходу скрізь пост відвідувача-“прохача” з ознаками психічної хвороби.
Дії під час спроби прориву озброєної особи.
Надання домедичної допомоги.

Професія : ОХОРОННИК
Код: 5169
Кваліфікація: 5 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
13. Прийом поста під охорону.
14. Дії під час пред’явлення підробленого документу.
15. Дії під час проносу через пост охорони вогнепальної зброї.
16. Дії під час спроби передачі заборонених речей.
17. Дії під час некоректної поведінки відвідувача.
18. Дії під час спроби залишення речей на посту охорони.
19. Дії під час спроби самоспалення на посту охорони.
20. Дії під час спроби проносу особистих матеріальних цінностей.
21. Дії під час спроби проносу заборонених речей (комбінований).
22. Дії під час спроби проходу скрізь пост відвідувача-“прохача” з ознаками психічної
хвороби. Дії під час спроби прориву озброєної особи
Професія : ОХОРОННИК
Код: 5169
Кваліфікація: 6 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Прийом поста під охорону.
Дії під час пред’явлення підробленого документу.
Дії під час спроби проносу через пост охорони вогнепальної зброї.
Дії під час спроби передачі заборонених речей.
Дії під час некоректної поведінки відвідувача.
Дії під час спроби залишення речей на посту охорони.
Дії під час спроби самоспалення на посту охорони.
Дії під час спроби проносу особистих матеріальних цінностей.
Дії під час спроби проносу заборонених речей (комбінований).
Дії під час спроби проходу скрізь пост відвідувача-“прохача” з ознаками психічної хвороби.
Дії під час спроби прориву озброєної особи.

Професія: ОЗЕЛЕНЮВАЧ
Код: 6113
Кваліфікація: озеленювач 1 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Укладання листя в штабелі для компостування.
Обробка саджанців, сіянців, живців у розчині глини для збереження.
Пакування в жмути саджанців, сіянців, живців.
Очищення від землі, та підготовка до садіння тари і стелажів.
Засипання ям, трамбування ґрунту і вирівнювання поверхні.
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Підготовка ділянок: очищення від листя, сучків і сміття, скошеної трави газонів, квітників, садових
доріжок.
Навантаження і розвантаження невідповідальних вантажів.
Затарювання, миття, прибирання і укладання горщики та ящики в штабелі.
Розміщення та встановлення диванів садових.
Підготовка до садіння, очищення від землі стелажі й тару.
Професія: ОЗЕЛЕНЮВАЧ
Код: 6113
Кваліфікація: озеленювач 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Підготовка ґрунту для посадки зелених насаджень.
Викопування садильних ям і канав.
Підготовка грядок та борозен для висівання. Висівання насіння.
Штикування, розпушування, вирівнювання та коткування ґрунту для посадки зелених насаджень.
Заготівля вручну дерену.
Фарбування паркових споруд.
Тимчасове та довготривале прикопування дерев і чагарників.
Очищування насіння, декоративного насіння.
Встановлення у грунт горшкові квіти та очищення від зів’ялого листя.
Очищення від кори штамби і скелетних гілок.
Навантаження, розвантажування, транспортування чагарникових рослин.
Виготовлення парникових матів, пікірувальних ящиків, етикеток.
Улаштування грядок і борозен для висівання насіння і садіння рослин.
Професія: ОЗЕЛЕНЮВАЧ
Код: 6113
Кваліфікація: озеленювач 3,розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Планування під рейку або під шаблон квітників, бордюрів.
Складання букетів квітів.
Садіння та пророщування жоржин і кал.
Підготовка живильних кубиків і торфоперегнійних горщиків до садіння.
Сортування за розмірами та садіння цибулин і бульбоцибулин квіткових рослин.
Підготовка до садіння, сортування, підрахунок, відпускання, пакування та транспортування
садивного матеріалу.
Натягування на парниках і в утепленому ґрунті синтетичної плівки.
Професія: ОЗЕЛЕНЮВАЧ
Код: 6113
Кваліфікація: озеленювач 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Приготування сумішей і набивання парників.
Садіння і набивання квітів і кущів.
Живцювання вічнозелених та хвойних порід дерев.
Щеплення та окуліровка дерев та кущів.
Обрізування дерев та кущів.
Вкривання і розкривання троянд.
Приготування розчинів і емульсій отрутохімікатів.
Складання корзин з квітами.
Протруєння, сівба насіння
Підстригання шпалерними ножицями бордюри і квітники.
Обробка і підготовка ґрунту до садіння зелених насаджень механізованим способом, проорювання.
Зрізування дички на шип, вічко.
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Викопування садивний матеріал деревних і чагарникових порід вручну.
Професія: ОЗЕЛЕНЮВАЧ
Код: 6113
Кваліфікація: озеленювач 5 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Оформлення букетів і квіткових корзин.
Художнє оформлення ваз квітковими рослинами.
Сівба трав’яних сумішей у двох напрямах партерних газонів.
Нанесення на сплановану поверхню художніх малюнків.
Обрізування троянд .
Омолоджування крон.
Художнє підстригання дерев, кущів і живоплотів.
Викопування, пакування, навантаження, розвантаження та садіння великорозмірних дерев.
Професія: арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)
Код: 7214.2
Кваліфікація: 2 розряди
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
- Сортування арматурної сталі за марками і діаметрами.
- Розмотування і витягування арматурної сталі ручними лебідками.
- Випрямляння арматурної сталі.
- Різання арматурної сталі ручними верстатами.
- Гнуття арматурної сталі на ручному верстаті, в’язання звичайних плоских каркасів.
- Зачіплювання арматурних конструкцій інвентарними стропами
Професія: Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)
Код: 7214.2
Кваліфікація: 3 розряди
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
- Розмотування і витягування арматурної сталі електролебідками
- Різання арматурної сталі на приводних і напівавтоматичних верстатах.
- Гнуття арматурної сталі за допомогою ручних або механічних верстатів.
- Розмічення, розкладання стержнів та каркасів у опалубці простих конструкцій.
- Виготовлення каркасів виробів:
- башмаки під опори стояків і колон; оголовки паль; фундаменти забору;
- блоки і плити фундаментні, траверси;
- кільця горловин колодязів; труби безнапірні без раструбів;
- плити колекторів і підземних переходів плоских і ребристих; плити покриття та перекриття;
- перемички , пасинки для опір, стовпи;
- плити балконні, карнизні, дорожні, трамвайних колій;
- плити перекриття каналів;
- прогони і ригелі простого перерізу;
- палі, стійки і колони безконсольні.
Професія: Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)
Код: 7214.2
Кваліфікація: 4 розряди
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Гнуття арматурної сталі за допомогою ручних і приводних верстатів, коли стрижень має більше
чотирьох відгинів;
2. Складання й монтаж простих сіток і плоских каркасів масою більше 100 кг і подвійних сіток
масою до 100 кг;
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3. Установлювання арматури із окремих стрижнів у масових, підколонниках, колонах, стінах і
перегородках;
4. Попереднє натягування арматурних стрижнів і пучків колон;
5. Установлювання анкерних болтів і закладних деталей у конструкції середньої складності;
6. Вивіряння установлених сіток і каркасів;
7. Розчищення арматурних випусків для ванношовного зварювання
Професія: Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)
Код: 7214.2
Кваліфікація: 5 розряди
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Збирання і монтаж складних сіток та плоских каркасів (незалежно від маси) , подвійних
сіток масою більше 100 кг і складних просторових каркасів.
Збирання арматури для конструкцій, що бетонуються у пересувній опалубці.
Монтаж арматури з окремих стержнів з розмічанням розставлень відповідно до креслень у
плитних основах, без балкових і ребристих перекриттях, сходових маршах, прогонових будівлях
мостів, зворотних склепіннях і криволінійних стінах гірничих виробок, штолень, башт, градирень,
труб.
Попереднє натягування арматурних стержнів і пучків плитних прогонових будівель мостів.
Установлювання анкерних болтів і закладних деталей у складних конструкціях .
Установлювання закладних вентиляційних деталей і трубних проходок атомних
електростанцій
Професія: Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)
Код: 7214.2
Кваліфікація: 6 розряди
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Збирання та монтаж особливо складних просторових арматурних каркасів, армоопалубних
блоків і фермопакетів.
Монтаж арматури з окремих стержнів у головах шлюзів із закладними частинами для воріт,
у відсмоктувальних трубах, спіральних камерах, за бральних балках, під генераторних конструкціях,
донних і підвідних трубах, галереях, повітроводах, фундаментах турбогенераторів, бункерах,
бункерних галереях, склепіннях і тонкостінних оболонках, колонах надарочної будівлі, арках і
зв’язках між арками.
Монтаж арматури прогонових будівель мостів з каркасів, сіток й попередньо напружуваних
стержнів та пучків.
Попереднє натягування пучків ребристих і коробчастих прогонових будівель.
Монтаж арматури опор мостів і водопропускних труб.
Збирання арматурного каркасу двоповерхової колони середнього ряду.
Професія : ПРОВІДНИК ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА
Код: 5112
Кваліфікація: Провідник пасажирського вагону
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
 обслуговування пасажирів;
 оснащення вагонів знімним інвентарем, постільними речами, продуктами чайної торгівлі, водою,
а у зимовий період пальним;
 прийом вагонів до рейсу та підготовка їх до рейсу;
 утримання та обслуговування вагону у путі прохлдження;
 користування приладами електрообладнання, вентиляції, система опалення, водопостачання;
 контроль проїзних документів, норм провозу ручної кладі, розміщення пасажирів у вагоні
відповідно проїзних документів;
 участь в опробуванні автогальм та прийняття мір проти заклинювання колесних пар;
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 здійснювати облік населенності у вагоні за встановленною формою та передача совєчасної
інформації начальнику (механіку-бригадиру) поїзда;
 оснащення пасажирів постільними речами, чаєм, продуктами чайної торгівлі;
 огорожа поїзду під час вимушеної зупинки на перегоні, подача сигналів;
 перевірка справності сигналізації контролю за нагрівом роликових букс;
 перевірка справності сигналізації замкнення „+” „-„ проводів на корпус вагону;
 перевірка стану та терміну придатності вогнегаників;
 дії провідника під час виникнення пожежи.

Професія - ПРОКАТНИК ГАРЯЧОГО МЕТАЛУ
Код - 8124.2
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
- прокатка зливків, слябів, заготовок з кольорових металів та сплавів у гарячому стані за заданою
технологією на прокатних станах під керівництвом прокатника вищої кваліфікації;
- керування механізмом підіймання та спускання столу біля робочої кліті прокатного стану;
- подавання зливків металу у валки, приймання заготовки з валків на задній стороні кліті та
передавання на передню сторону для подальшої прокатки;
- очистка зливків або слябів від окалини та кантування їх;
- обрізання кінців та кромки смуг;
- скручування, укладання рулонів, листів та смуг металу;
- участь у ремонті устаткування та пристроїв, що обслуговується.

Професія - ПРОКАТНИК ГАРЯЧОГО МЕТАЛУ
Код - 8124.2
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
- прокатка заготовок з кольорових металів та сплавів у гарячому стані за заданою технологією на
прокатних станах різних типів;
- визначення готовності заготовок до прокатки;
- контроль розмірів прокату;
- регулювання роботи еджерної кліті;
- регулювання систем охолодження та змащення;
- заміна валків, проводки, налагоджування стана;
- керування рольгангами, листоукладачами для транспортування смуг до гільйотинних ножиць;
- обрізання кінців та кромок смуги;
- налагодження та ремонт вузлів стана і перевалці валків;
контроль розмірів прокату.
Професія - ПРОКАТНИК ГАРЯЧОГО МЕТАЛУ
Код - 8124.2
Кваліфікація: 5 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
- ведення технологічного процесу прокатки профілів та перерізів на чистових групах клітей:
лінійних, напівбезперервних, безперервних та станах послідовного типу;
- розбирання та складання клітей;
- ведення технологічного процесу прокатки гарячого металу з кольорових металів та сплавів різних
профілерозмірів на двовалкових станах з діаметром валків 700 мм і більше;
- на безперервних багатоклітьових чотири- та тривалкових станах;
- на реверсивних станах з автоматичним і синхронізованим керуванням клітями;
- рольгангами та іншими допоміжним механізмами;
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- ремонт та налагодження вузлів та деталей робочих клітей та валкої арматури;
- перевалка валків прокатних клітей;
- налагодження та заміна прокатних клітей та валкової арматури.
Професія - ПРОКАТНИК ГАРЯЧОГО МЕТАЛУ
Код - 8124.2
Кваліфікація: 6 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
- ведення технологічного процесу прокатки профілів та перерізів на чистових групах клітей:
лінійних, напівбезперервних, безперервних та станах послідовного типу;
- розбирання та складання клітей;
- ведення технологічного процесу прокатки гарячого металу з кольорових металів та сплавів різних
профілерозмірів на двовалкових станах з діаметром валків 700 мм і більше;
- на безперервних багатоклітьових чотири- та тривалкових станах;
- на реверсивних станах з автоматичним і синхронізованим керуванням клітями;
- рольгангами та іншими допоміжним механізмами;
- ремонт та налагодження вузлів та деталей робочих клітей та валкої арматури;
- перевалка валків прокатних клітей;
- налагодження та заміна прокатних клітей та валкової арматури.
Професія :
МАШИНІСТ ЕЛЕКТРОВОЗА (ПІДЗЕМНИЙ)
Код:
8311.1
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Рух електровоза вагою до 10 тон на ходових позиціях на прямолінійній ділянці колії.
2. Рух електровоза вагою до 10 тон на стрілкових переводах.
3. Рух електровоза вагою до 10 тон на прямолінійній ділянці колії, перехід у закруглення.
4. Рух електровоза вагою до 10 тон на спусках, користування піщаною системою.
5. Рух електровоза вагою до 10 тон на підйомах, застосування гальмівної системи.
6. Заїзд електровоза на розминовку й рух по ній.
7. Керування ходовим електровозом вагою до 10 тон без составу вагонеток.
8. Під'їзд електровоза вагою до 10 тон до составу порожніх вагонеток, причеплення до составу.
9. Рухання електровоза вагою до 10 тон із составом порожніх вагонеток з місця і рух на
прямолінійній ділянці колії.
10. Рух електровоза вагою до 10 тон із составом порожніх вагонеток на стрілкових переводах.
11. Рух електровоза вагою до 10 тон із составом порожніх вагонеток по закругленню.
12. Рух електровоза вагою до 10 тон із составом порожніх вагонеток на спусках і підйомах.
13. Постановка порожніх вагонеток, що зійшли з рейок.
14. Постановка составу порожніх вагонеток під навантажувальний пункт (замість вантажених
вагонеток умовно розташувати порожні).
15. Під'їзд електровоза вагою до 10 тон до составу вантажених вагонеток, причеплення до поїзда.
16. Рух електровоза вагою до 10 тон із составом навантажених вагонеток на прямолінійній ділянці
колії.
17. Рух електровоза вагою до 10 тон зі складом навантажених вагонеток на спусках і підйомах, проїзд
через стрілкові переводи.
18. Постановка електровоза вагою до 10 тон, що зійшов з рейок.
19. Рух електровоза вагою до 10 тон із составом навантажених вагонеток по закругленню.
20. Постановка навантажених вагонеток, що зійшли з рейок.
21. Подача составу навантажених вагонеток до перекидача.
22. Робота електровоза до 10 тон на одному двигуні.
23. Маневрові роботи біля навантажувального пункту лави.
24. Формування составу в обгінному квершлазі для відправлення за призначенням.
25. Маневрові роботи біля перекидача.
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26. Маневрові роботи біля пристовбурового двору.
27. Маневрові роботи на приймально-відправній площадці нахилу.
28. Огляд електровоза вагою до 10 тон, формування составу, рухання з місця.
29. Керування електровозом вагою до 10 тон із составом порожніх вагонеток.
30. Подача составу порожніх вагонеток на розминовку під час руху електровоза вагою до 10 тонн
навантаженим шляхом.
31. Формування составу навантажених вагонеток під лавою.
32. Керування електровозом вагою до 10 тон із составом навантажених вагонеток.
33. Розформування составу навантажених вагонеток.
34. Постановка вагонеток, що зійшли з рейок, самоставами.
35. Постановка електровоза вагою до 10 тон, що зійшов з рейок, домкратом і самоставами.

Професія :
МАШИНІСТ ЕЛЕКТРОВОЗА (ПІДЗЕМНИЙ)
Код:
8311.1
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Рух електровоза вагою від 10 до 35 тон на ходових позиціях на прямолінійній ділянці колії.
2. Рух електровоза вагою від 10 до 35 тон на стрілкових переводах.
3. Рух електровоза вагою від 10 до 35 тон на прямолінійній ділянці колії, перехід у закруглення.
4. Рух електровоза вагою від 10 до 35 тон на спусках, користування піщаною системою.
5. Рух електровоза вагою від 10 до 35 тон на підйомах, застосування гальмівної системи.
6. Заїзд електровоза на розминовку й рух по ній.
7. Керування ходовим електровозом вагою від 10 до 35 тон без составу вагонеток.
8. Під'їзд електровоза вагою від 10 до 35 тон до составу порожніх вагонеток, причеплення до составу.
9. Рухання електровоза вагою від 10 до 35 тон із составом порожніх вагонеток з місця і рух на
прямолінійній ділянці колії.
10. Рух електровоза вагою від 10 до 35 тон із составом порожніх вагонеток на стрілкових переводах.
11. Рух електровоза вагою від 10 до 35 тон із составом порожніх вагонеток по закругленню.
12. Рух електровоза вагою від 10 до 35 тон із составом порожніх вагонеток на спусках і підйомах.
13. Постановка порожніх вагонеток, що зійшли з рейок.
14. Постановка составу порожніх вагонеток під навантажувальний пункт (замість вантажених
вагонеток умовно розташувати порожні).
15. Під'їзд електровоза вагою від 10 до 35 тон до составу вантажених вагонеток, причеплення до
поїзда.
16. Рух електровоза вагою від 10 до 35 тон із составом навантажених вагонеток на прямолінійній
ділянці колії.
17. Рух електровоза вагою від 10 до 35 тон зі складом навантажених вагонеток на спусках і підйомах,
проїзд через стрілкові переводи.
18. Постановка електровоза вагою від 10 до 35 тон, що зійшов з рейок.
19. Рух електровоза вагою від 10 до 35 тон із составом навантажених вагонеток по закругленню.
20. Постановка навантажених вагонеток, що зійшли з рейок.
21. Подача составу навантажених вагонеток до перекидача.
22. Робота електровоза від 10 до 35 тон на одному двигуні.
23. Маневрові роботи біля навантажувального пункту лави.
24. Формування составу в обгінному квершлазі для відправлення за призначенням.
25. Маневрові роботи біля перекидача.
26. Маневрові роботи біля пристовбурового двору.
27. Маневрові роботи на приймально-відправній площадці нахилу.
28. Огляд електровоза вагою від 10 до 35 тон, формування составу, рухання з місця.
29. Керування електровозом вагою від 10 до 35 тон із составом порожніх вагонеток.
30. Подача составу порожніх вагонеток на розминовку під час руху електровоза вагою від 10 до 35
тонн навантаженим шляхом.
31. Формування составу навантажених вагонеток під лавою.
32. Керування електровозом вагою від 10 до 35 тон із составом навантажених вагонеток.
33. Розформування составу навантажених вагонеток.
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34. Постановка вагонеток, що зійшли з рейок, самоставами.
35. Постановка електровоза вагою від 10 до 35 тон, що зійшов з рейок, домкратом і самоставами.
Професія :
МАШИНІСТ ЕЛЕКТРОВОЗА (ПІДЗЕМНИЙ)
Код:
8311.1
Кваліфікація: 5 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Рух електровоза вагою 35 тон і більше на ходових позиціях на прямолінійній ділянці колії.
2. Рух електровоза вагою 35 тон і більше та спареного електровозу на стрілкових переводах.
3. Рух електровоза вагою 35 тон і більше та спареного електровозу на прямолінійній ділянці колії,
перехід у закруглення.
4. Рух електровоза вагою 35 тон і більше та спареного електровозу на спусках, користування
піщаною системою.
5. Рух електровоза вагою 35 тон і більше та спареного електровозу на підйомах, застосування
гальмівної системи.
6. Заїзд електровоза на розминовку й рух по ній.
7. Керування ходовим електровозом вагою 35 тон і більше та спареного електровоза без составу
вагонеток.
8. Під'їзд електровоза вагою 35 тон і більше та спареного електровоза до составу порожніх вагонеток,
причеплення до составу.
9. Рухання електровоза вагою 35 тон і більше та спареного електровоза із составом порожніх
вагонеток з місця і рух на прямолінійній ділянці колії.
10. Рух електровозу вагою 35 тон і більше та спареного електровоза із составом порожніх вагонеток
на стрілкових переводах.
11. Рух електровоза вагою 35 тон і більше та спареного електровоза із составом порожніх вагонеток
по закругленню.
12. Рух електровоза вагою 35 тон і більше та спареного електровоза із составом порожніх вагонеток
на спусках і підйомах.
13. Постановка порожніх вагонеток, що зійшли з рейок.
14. Постановка составу порожніх вагонеток під навантажувальний пункт (замість вантажених
вагонеток умовно розташувати порожні).
15. Під'їзд електровоза вагою 35 тон і більше до составу вантажених вагонеток, причеплення до
поїзда.
16. Рух електровоза вагою 35 тон і більше та спареного електровоза із составом навантажених
вагонеток на прямолінійній ділянці колії.
17. Рух електровоза вагою 35 тон і більше та спареного електровоза зі складом навантажених
вагонеток на спусках і підйомах, проїзд через стрілкові переводи.
18. Постановка електровоза вагою 35 тон і більше що зійшов з рейок.
19. Рух електровоза вагою 35 тон і більше та спареного електровоза із составом навантажених
вагонеток по закругленню.
20. Постановка навантажених вагонеток, що зійшли з рейок.
21. Подача составу навантажених вагонеток до перекидача.
22. Робота електровоза 35 тон і більше на одному двигуні.
23. Маневрові роботи біля навантажувального пункту лави.
24. Формування составу в обгінному квершлазі для відправлення за призначенням.
25. Маневрові роботи біля перекидача.
26. Маневрові роботи біля пристовбурового двору.
27. Маневрові роботи на приймально-відправній площадці нахилу.
28. Огляд електровоза вагою 35 тон і більше , формування составу, рухання з місця.
29. Керування електровозом вагою 35 тон і більше із составом порожніх вагонеток.
30. Подача составу порожніх вагонеток на розминовку під час руху електровоза вагою 35 тон і більше
навантаженим шляхом.
31. Формування составу навантажених вагонеток під лавою.
32. Керування електровозом вагою 35 тон і більше та спареного електровоза із составом
навантажених вагонеток.
33. Розформування составу навантажених вагонеток.
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34. Постановка вагонеток, що зійшли з рейок, самоставами.
35. Постановка електровоза вагою 35 тон і більше що зійшов з рейок, домкратом і самоставами.
Професія - ФЛОРИСТ
Код - 7331.1
Кваліфікація : 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.Первина обробка рослинного матеріалу
2.Підготовка допоміжних матеріалів
3.Використовування способів правильного зберігання рослинного матеріалу
4.Обробка контейнерів для зберігання рослинного матеріалу
Професія - ФЛОРИСТ
Код - 7331.1
Кваліфікація : 3 розряд

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Виготовлення настінних, настільних, підвісних композицій із зрізаних квітів
Виготовлення монохромних та поліхромних композицій
Виготовлення бутоньєрок для жіночого і чоловічого костюмів
Складання букетів техніками: по спіралі, паралельно
Плетіння вінків, гірлянд з живих квітів та рослинного матеріалу
Виготовлення флористичних форм за декоративно стильовими ознаками
Побудова композицій в стилі Марібана, Нагеіре
Виготовлення флористичних форм для оздоблення храмів
Побудова колажів
Побудова композицій «Ріг достатку», «Натюрморт»
Виготовлення кошиків «Капелюх», « Грибний», «Для вина», «Фруктовий»
Оздоблення святкового столу (фуршетний, банкетний, чайний, кофейний, дитячий, «тет-а-тет»

Професія - ФЛОРИСТ
Код - 7331.1
Кваліфікація : 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Створення букетів різних форм: вертикальних, круглих, звисаючих, конусних, на диску.
2. Виготовлення індивідуальних композицій із живих, штучних та висушених квітів для
оформлення інтер’єрів.
3. Розташування об’єктів в інтер’єрі.
4. Побудова композицій в стилях Нагеіре, Морібана, вільному.
5. Побудова фітокомпозицій.
6. Створення ескізів, макетів, ландшафтного проектування.
7. Створення композицій складної сюжетної побудови на особливих каркасах.
8. Декорування та оздоблення приміщень, офісів, ресторанів, концертних залів, театральних сцен .
9. Оформлення весільних та жалобних церемоній, національних, релігійних та інших урочистостей і
свят, які відбуваються на вільному повітрі та в приміщеннях.
Професія - ФЛОРИСТ
Код - 7331.1
Кваліфікація : 5 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Побудова складних композицій по розмірах, об’ємах, використаних матеріалах, техніці побудови.
2. Виготовлення композицій на замовлення: ювілейних, тематичних, національних, святкових,
сезонних.
3. Виконання оригінальних композицій особливої складності на замовлення.

131

4. Створення творчих зразків у стилях різних світових шкіл флористики: української, японської,
європейської.
5. Побудова флористичних об’єктів з врахуванням традиційних і сучасних напрямків розвитку
флористики в Україні і за рубежем.
6. Фотозйомка букетів, вінків, гірлянд, композицій, колажів. Флористичних об’єктів.
7. Планування ландшафту. Робота з рельєфом, натуральним каменем.
8. Виготовлення груп і композицій.
9. Створення малих архітектурних форм.
10.
Вибір та підготовка матеріалів, виготовлення ескізів, виконання експозицій у відповідності до
сценаріїв.
11.
Оформлення національних, державних, релігійних свят та урочистостей.
Професія – ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК СИЛОВИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
Код – 7241.1
Кваліфікація: 2 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Установлювання закладних деталей кріплення для силового електроустаткування.
2. Встановлення скоб, крюків, конструкцій для магнітних пускачів.
3. Встановлення та закладання деталей кріплення для силового електроустаткування.
4. Знімання верхнього джгутового покриття кабелю вручну.
5. Виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів.
6. Фарбування кабелів та шин заземлення.
7. Пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розміченим вручну.
Професія – ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК СИЛОВИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
Код – 7241.1
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Різати кабель розрахований на напругу до 10кВ, з тимчасовим обробленням кінців.
2. Забивати проходи для всіх видів проводок і шин заземлення через стіни і перекриття
3. Монтаж мереж заземлення і занулюючих пристрорїв.
4. Фарбування устаткування та шин
5. Монтаж електроустановочних виробів.
6. Демонтаж розподільних пунктів /шаф/ закритого або відкритого типів, простих
пускорегулювальних апаратів і приладів.
7. Зварювання шин заземлення та приварювання їх до скоб, деталей кріплення.
8. Обробляння місць зварювання механізованим способом.
9. Установлення відгалужувальних коробок для кабелів і проводок.
10. Пробивання отворів механізованим інструментом.
11. Установлювання відгалужувальних коробок для кабелів .
12. Комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових,
культурно-побутових, адміністративних будинках.
Професія – ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК СИЛОВИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
Код – 7241.1
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. З’єднування, обробляння кінців та приєднування проводів, жил кабелів до 70 мм2 всіма способами.
2. Установлення конструкцій тросових проводок.
3. Прокладання сталевих та пластмасових труб у борознах, підлозі, стінах, фермах, колонах.
4. Прокладання кабельних лотків і перфорованих монтажних виробів.
5. Закріплення конструкцій і апаратів за допомогою монтажного поршневого пістолета.
6. Установлення ввідних і розподільних пунктів, щитків, світлофорів, реостатів, регуляторів,
контролерів, дорожніх і кінцевих вимикачів, ящиків опору, ящиків із низьковольтною апаратурою,
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ввідних і відгалужу вальних коробок для закритих розподільних шинопроводів.
7. Та інші роботи згідно кваліфікаційної характеристики електромонтажника силових мереж і
електроустаткування 4 розряду.
Професія – ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК СИЛОВИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
Код – 7241.1
Кваліфікація: 5 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Монтаж проводок на тросах.
2. Монтаж живильних та розподільних пультів і щитів.
3. Монтаж пускорегулювальної та сигнальної апаратури.
4. Монтаж пультів керування механізмами.
5. Монтаж приладів і апаратів, що забезпечені самописними пристроями.та інші роботи згідно
кваліфікаційної характеристики електромонтажника силових мереж і електроустаткування 5 розряду.
Професія – ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК СИЛОВИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
Код – 7241.1
Кваліфікація: 6 розряд
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Розмічання траси силових мереж.
2. Виконувати та складати ескізи трубопроводів і складних трубних розведень.
3. Монтаж тросової проводки у вибухонебезпечній зоні.
4. Монтаж електроустаткування масою більше 100 кг.
5. Установлення розподільних щитів станції керування.
та інші роботи у відповідності з кваліфікаційною характеристикою електромонтажника силових мереж
і електроустаткування 6 розряду.
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