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Запитання для проведення поетапної кваліфікаційної атестації за професією: 

«ювелір – монтувальник» (1 розряд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Як класифікують ювелірні вироби? 

2.  Які вироби відносять до особистих прикрас? 

3.   Які  вироби відносять до кабінетних  прикрас? 

4. Чим медальйон відрізняється від кулона? 

 5.  Які інструменти застосовують для вимірювання розмірів ювелірного виробу? 

6.  Для чого проводять розсвердлювання отворів? 

7.  Як має бути заправлена пилка в лобзик? 

8.   Яким інструментом користуються для прокатування  пластини? 

9. Як називається інструмент, яким не користуються для протягування дроту? 

10. Як називається інструмент, яким користуються для протягування дроту? 

11. Які ще назви  має волочильна дошка, яку використовують для протягування 

дроту? 

12. Який  інструмент  використовується для паяння? 

13. Яким інструментом користуються для зняття облою на штампованих деталях? 

14. Для яких робіт метал має бути негартованим? 

 

15. Які матеріали використовуються для приготування флюсу? 

16. Які матеріали використовують для відбілювання виробів після пайки? 

17.  Яким має бути порядок змішування при виготовленні  відбілюючих  розчинів, 

які складаються з води та хімічно чистих кислот? 

18. Із сплаву яких металів виготовлено еталон метра і кілограма? 

19. Яка температура плавлення золота? 

20. Яка температура плавлення срібла? 

21. Яка температура плавлення міді? 

22. Температура кипінні металів є більшою чи меншою за температуру їх 

плавлення? 

23.Який сплав називають “Стерлінгове срібло”? 

24. Який пристрій використовують для вимірювання ваги ювелірного  виробу? 

25. Припій якої проби не дозволяється використовувати для паяння виробів із 

сплавів срібла? 

26. Яким припоєм потрібно користуватися при припаюванні до ювелірного 

виробу деталі, яка відрізняється від основи ювелірного виробу за пробою сплаву? 

27.В якій послідовності проводиться процес  пайки? 

28.  Який інструмент використовується для паяння? 

29. Якою технологією  користуються при промисловому виготовленні столових 

приборів? 

30. Що означає термін «припасування» ? 

31.Назвіть по порядку дії монтувальні операції. Коли проводиться процес 

шліфування ?  

32. Для яких робіт метал має бути гартованим? 

33. Як проводиться процес свердління отворів? 

34. Деталь якого ювелірного виробу називають «шинкою»? 

35.За якою формулою вираховують довжину заготовки на просту шинку? 

36. Чим відрізняються прості шинки від складних? 

 



37. Якою має бути довжина заготовки на дифовану шинку? 

38. Під чиїм головуванням проводиться розслідування нещасних випадків 

групових або із смертельним наслідком? 

39. Чи зобов'язаний власник під час укладання трудового договору 

проінформувати громадянина про небезпечні та шкідливі чинники на його 

робочому мiсцi, про його права i пільги? 

40. Хто розслідує i бере на облік нещасні випадки із учнями у період практики на 

виробництві під керівництвом посадових осіб підприємства? 

41.В який термін робітники на роботах із підвищеною небезпекою проходять 

навчання i перевірку знань з охорони праці? 

42.До якого виду відповідальності притягнено працівника, якщо йому оголошено 

догану? 

43. Хто проводить вступний інструктаж iз працівниками, новоприйнятими на 

роботу? 

44. Які виробничі чинники називаються небезпечними? 

45.Коли проводиться позаплановий (позачерговий) інструктаж з ОП? 

46. Як називаються засоби захисту від небезпечних i шкідливих факторів: 

протигази, навушники, окуляри, ізолюючі костюми, спецодяг i взуття, каски? 

47.У якому випадку проводиться цільовий інструктаж з ОП? 

48. Які дії необхідні при першій допомозі у разі поранення? 

49. Акт про нещасний випадок на підприємстві за формою Н-1 зберігається у 

службі охорони праці протягом якого часу? 

50. При якому виді відповідальності відбувається відшкодування моральної 

шкоди завданої підприємством працівнику? 
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