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1.Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Зварювальне обладнання, мікроскопи, твердоміри, вимірювальний інструмент; 
2. Теорія зварювальних процесів; 
3. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:Технології 
виробництва зварних конструкцій 

 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 
1. структуру технологічних процесів зварювання; 
2. атестацію технологічного процесу зварювання, або сертифікацію продукції 

зварювального виробництва. 
3. організацію атестації і сертифікації зварювального виробництва; 

 
Вміти: 
1. розробляти технологічний процес виготовлення деталей; 
2. розробляти технічні умови, інструкцій, а також керуванням якістю продукції.  
3. вибирати матеріали для виготовлення деталей, з огляду на опорні та корозійні 

фактори; 
4. організації атестації і сертифікації продуції зварювального  виробництва. 

 
Володіти: 
1. Методикою вибору технологічної бази, які забезпечують якість  виготовлення 

зварних конструкцій. 
2. Методикою вибору найвигіднішого методу виготовлення зварної конструкції на 

основі контролю якості.  
3. Методикою  Сертифікація продукції зварювального виробництва в системі 

УкрСЕПРО 
  

3.Зміст робочої програми 
 

Модуль 1 
 

1. Категорії стандартів і об’єм стандартизації.  
2. Види стандартів. Технічні умови. Стадії розробки стандартів. Технічне 

завдання на розробку стандарта.  
3. Розробка проекта стандарта. Погодження проекта стандарта. Побудова 

стандарта. Стандарт технічних умов. Стандарт загальних технічних вимог. 
Система технологічної документації. Технологічна інструкція, рецептура. 

4. Поняття “якості продукції”. Якість відповідності і споживча якість. 
Міжнародна система якості. Стандарти серії ISO 9000.  

5. Функції випробувальної лабораторії. Акредитація лабораторій. Сертифікація 
продукції зварювального виробництва в системі УкрСЕПРО. Сертифікація 
зварювального обладнання.  

 
Модуль 2 

1. Атестація зварювальників в Україні. Програма ТQМ – загальне управління 
якістю.  

2. Практика сертифікації систем якості за кордоном.  



3. Сертифікація систем якості (ДСТУ3419-96). Атестація  технологічних 
процесів зварювання.  

4. Порядок проведення сертифікації продукції (ДСТУ3413-96).Атестація  
виробництв (ДСТУ3414-96).  

5. Інструкція по атестації технічних можливостей виробництва. 
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