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Лектор: д.т.н., професор Фомічов Сергій Костянтинович, 
sergiy.fomichov@gmail.com  

 

Розміщення курсу Лекції з дисципліни висилаються кожному студенту по електронній 
пошті. Контрольні примірники передаються методисту кафедри 
для збереження в електронній бібліотеці кафедри. 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Дисципліна "Контроль якості зварювання" розроблена відповідно до: 

1) Програми Міжнародного інституту зварювання підготовки міжнародних інженерів зі 

зварювання «IIW Guideline for International Welding Engineers, Technologists, Specialists and 

Practitioners. Minimum Requirements for the Education, Examination and Qualification» 

(розділи 4.2 Quality control during manufacture; 4.7. Imperfections and Acceptance Criteria; 4.8 

Non-Destructive Testing). 

2) Програм Европейської асоціації зварювання підготовки інженерів, конструкторів, 

контролерів і координаторів з адитивних виробництв  «Personnel with Qualification for 

Metal Aditive Manufacturing. Minimum Requirements for the Education, Examination and 

Qualification» (Competence Unit 46: Quality Assurance for Metal AM Processes; Competence 

Unit 36: Coordination activities; Competence Unit 38: Conformity of DED-Arc parts, Competence 

Unit 39: Conformity of facilities featuring DED-Arc) 

Метою Програм є представлення зрізу сучасних знань у сфері зварювальної науки, 

технологій та обладнання і адитивних технологій з використанням міжнародних 

стандартів і кращої виробничої практики. Вивчення дисципліни забезпечує конкурентні 

http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?g=a8bf5ebe-b00e-4dcf-9aa2-ef0b0773f06d
http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?g=a8bf5ebe-b00e-4dcf-9aa2-ef0b0773f06d
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переваги фахівця при роботі на підприємствах України і 65 промислово розвинених країн 

світу. 

 

Мета дисципліни - формування у студентів системи здатностей використання міжнародних 

стандартів та кращого міжнародного досвіду контролю якості, а також забезпечення 

безаварійної експлуатації конструкцій  задля підвищення ефективності та 

конкурентоспроможності українських підприємств і забезпечення сталого розвитку 

суспільства. 

Предмет дисципліни – конструкції з урахуванням тепло-фізичного та механіко-металургійного 
впливу зварювання, сучасні методи неруйнівного контролю і процеси підвищення якості 
відповідно до міжнародних стандартів. 

Відповідно до Освітньо-професійних програм студенти після засвоєння дисципліни мають 
продемонструвати такі результати навчання. 

Компетентності (відповідно до ЗК-11, відповідно до ФК-2, ФК-11, ФК-12 Освітньо- професійної 
програми СТЗР і відповідно до ФК-2, ФК-11, ФК-12 Освітньо- професійної програми АТСЗ): 

1) Здатність здійснювати виробничу або прикладну діяльність у міжнародному середовищі 
(ЗК-11) 

2) Здатність проводити технічне нормування процесів неруйнівного контролю зварних 
конструкцій. 

3) Здатність використовувати вимоги міжнародних стандартів задля визначення виду 
дефектів зварних з’єднань і вибору методів неруйнівного контролю якості зварних 
конструкцій на етапах виробництва і експлуатації. 

Знання (відповідно до ЗН-9, ЗН-10, ЗН-19 Освітньо-професійної програми СТЗР і відповідно до ЗН-
9, ЗН-10, ЗН-19 Освітньо-професійної програми АТСЗ): 

 нормативної документації та діючих стандартів (ЗН-9); 

 про механізм формування і визначення напружень і деформацій при зварюванні (ЗН-19); 

 причин і наслідків тепло-фізичного та механіко-металургійного впливу зварювання на 

якість зварних з'єднань і конструкцій, включаючи дефекти; 

 сучасних методів неруйнівного контролю якості зварних конструкцій; 

 технологій запобігання дефектів і підвищення якості зварних з'єднань і конструкцій; 

 вимог міжнародних та національних стандартів щодо класифікації дефектів з'єднань і 

методів неруйнівного контролю якості зварних конструкцій. 

Уміння (відповідно до УМ-3, УМ-16 Освітньо-професійної програми СТЗР відповідно до УМ-3, УМ-
16 Освітньо-професійної програми АТСЗ): 

 на базі знань фізико-хімічних наслідків зварювання і механізмів руйнування обирати 
методи контролю якості конструкції; 

 на базі знань фізико-хімічних наслідків зварювання і механізмів руйнування з 
використанням вимог міжнародних стандартів визначати напрямки підвищення якості 
конструкцій. 

Навички: 

 на основі технологічних рекомендацій та характеристик підприємства з 
використанням чинних стандартів розробляти процедури контролю якості 
конструкцій. 

Досвід: 

 визначення вимог до якості зварювального виробництва; 

 розробки та впровадження методик контролю якості у відповідності до вимог 

міжнародних стандартів. 



 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Для успішного засвоєння «Діагностики і систем забезпечення якості» студент повинен мати 
базові знання з дисциплін: 

 ЗО 1 - Хімія. 

 ЗО 4 - Загальна фізика. 

 ЗО 6 - Технологія конструкційних матеріалів. 

 ЗО 8 - Матеріалознавство. 

 ЗО 10 - Механіка матеріалів і конструкцій. 

 ЗО 12 - Метрологія, стандартизація і сертифікація. 

 ЗО 13 - Електротехніка і електроніка. 

 ПВ 17 - Навчальні дисципліни з процесів зварювання 

На результатах навчання з дисципліни «Контроль якості зварювання» базуються: 

 ПВ 5 - Навчальні дисципліни з наплавлення та напилення 

 ПВ 6 - Навчальні дисципліни з технологій зварювання плавленням 

 ПВ 7 - Навчальні дисципліни з технологій та устаткування зварювання тиском 

 ПВ 12 - Навчальні дисципліни із виробництва зварювальних установок 

 ЗО 19 - Виконання атестаційної роботи 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна «Контроль якості зварювання» складається з двох модулів: 

 
1. Дефекти зварних з’єднань та критерії приймання 
1.1. Типи дефектів зварних з’єднань. ISO 6520 
1.1.1. Ідентифікація дефектів 
1.1.2. Тріщини (перша група дефектів) 
1.1.3. Порожнини (друга група дефектів) 
1.1.4. Тверді включення (третя група дефектів) 
1.1.5. Несплавлення та непровари (четверта група дефектів) 
1.1.6. Відхилення форми і розміру (п’ята група дефектів) 
1.1.7. Інші дефекти (шоста група дефектів) 
1.2. Допустимість дефектів. Критерії приймання. Рівень контролю. 
1.3. Інженерні методи оцінювання критичного стану зварних з’єднань з дефектами  
1.3.1. Загальні положення 
1.3.2. Визначення критичного розміру дефектів за коефіцієнтом концентрації напружень 
1.3.3. Визначення критичної довжини тріщин та тріщиноподібних дефектів  
 
2. Неруйнівний контроль зварних конструкцій 
2.1. Об’єкти неруйнівного контролю та вибір методів 
2.2. Органолептичні методи. Візуальний контроль. ISO 17637 
2.3. Ультразвуковий метод 
2.4. Метод акустичної емісії 
2.5. Капілярний метод 
2.6. Магнітопорошковий метод 
2.7. Метод вихрових струмів 
2.8. Метод магнітної анізотропії 
2.9. Радіографічний метод 



2.10. Процедури неруйнівного контролю. ISO 17635 
2.11. Задокументована інформація неруйнівного контролю 
2.12. Калібрування, верифікація і валідація зварювального обладнання 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література: 

1) Управління якістю у зварювальному виробництві: підручник для студ. спец. 131 

«Прикладна механіка» / С. К. Фомічов, І. О. Скачков, Є. П. Чвертко, С. М. Мінаков, А. В. 

Банін; під ред. Бориса Патона. ‒ Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 

2021. – 352 с. - ISBN 978-966-990 

Підручник можна знайти в бібліотеці КПІ ім. Ігоря Сікорського. Частина 3 і частина 4 - 

слід читати повністю. 

2) Фомічов С.К., Скачков І.О., Лисак В.В., Гаєвський О.А., Банін А.В. Стандартні системи 

управління. Аналіз і оцінювання.- К.: КІМ, 2018, 154 с. – ISBN 978-617-628-032-3. 

Навчальний посібник можна знайти в бібліотеці КПІ ім. Ігоря Сікорського. Слід 

ознайомитись. 

 

Додаткова література: 

1) ISO 6520:2015 Classification of imperfections in metallic fusion welds, with explanations 

2) ISO 4063:2009 Welding and allied processes — Nomenclature of processes and reference 

numbers. 

3) ISO 3834:2005 Quality requirements for fusion welding of metallic materials 

4) ISO 3834-1:2005 Quality requirements for fusion welding of metallic materials — Part 1: Criteria 

for the selection of the appropriate level of quality requirements. 

5)  ISO 3834-2:2005 Quality requirements for fusion welding of metallic materials — Part 2: 

Comprehensive quality requirements. 

6)  ISO 3834-3:1994 Quality requirements for fusion welding of metallic materials — Part 3: 

Standard quality requirements. 

7)  ISO 3834-4:2005 Quality requirements for fusion welding of metallic materials — Part 4: 

Elementary quality requirements. 

8) ISO 5817:2003 Welding — Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam 

welding excluded) — Quality levels for imperfections. 

9) ISO 10042:2018 Welding — Arc-welded joints in aluminium and its alloys — Quality levels for imperfections. 

10)  ISO 13919:2019 Electron and laser-beam welded joints — Requirements and recommendations on quality 

levels for imperfections. 

11)  ISO 17635:2010 Non-destructive testing of welds — General rules for metallic materials. 

12) ISO 9013:2017 Thermal cutting — Classification of thermal cuts — Geometrical product specification and quality 

tolerances. 

13) ISO / TR 15235 :2001 Preparation of steel substrates before application of paints and related 

products — Collected information on the effect of levels of water-soluble salt contamination. 

14) CEN / TR 15135:2005 Welding - Design and non-destructive testing of welds. 

15) ISO 17637:2016 Non-destructive testing of welds — Visual testing of fusion-welded joints.  

16) ISO 5577:2017 Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Vocabulary. 

17) ISO 17640:2018Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Techniques, testing levels, and 

assessment. 
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18) ISO 10863:2011 Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Use of time-of-flight diffraction 

technique (TOFD).  

19) ISO 13588:2019 Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Use of automated phased array 

technology. 

20) ISO 22096:2007 Condition monitoring and diagnostics of machines — Acoustic emission. 

21) ISO 3452:2013 Non-destructive testing — Penetrant testing — Part 1: General principles. 

22) ISO 17638:2016 Non-destructive testing of welds — Magnetic particle testing. 

23) ISO 17643:2015 Non-destructive testing of welds — Eddy current testing of welds by complex-plane analysis 

24) ISO 17636-1:2013 Non-destructive testing of welds — Radiographic testing — Part 1: X- and 

gamma-ray techniques with film. 

25) ISO 17636-2:2013 Non-destructive testing of welds — Radiographic testing — Part 2: X- and gamma-ray 

techniques with digital detectors. 

26) ISO 15708-2:2002 Non-destructive testing — Radiation methods — Computed tomography — Part 2: 

Examination practices. 

27) ISO 15708-3:2017 Non-destructive testing — Radiation methods for computed tomography — Part 3: 

Operation and interpretation. 

28) ДСТУ ISO/TR 10013:2003 Настанови щодо розробляння документації системи управління 
якістю. 

29) ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання 
та вимірювального обладнання. 

 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента: лекції – 26 год., 
лабораторні роботи – 20 год.) 

1-й тиждень 
Лекція 1 Дефекти зварних з’єднань. 
Типи дефектів зварних з’єднань. Ідентифікація дефектів. Тріщини (перша група дефектів). 
Класифікація тріщин за місцем розташування, орієнтацією, механізмами виникнення. Гарячи 
тріщини. Холодні тріщини. Причини утворення. Методи запобігання. 
Лабораторна робота 1 Коерцитиметричний метод контролю. 
Мета роботи: Вивчити конструкцію коерцитиметра КИМ-2М та отримати практичні 
навички налагодження та проведення контролю коерцитиметричним методом 
 
2-й тиждень 
Лекція 2 Дефекти зварних з’єднань (продовження). 
Порожнини. Причини утворення. Методи запобігання. Тверді включення. Причини утворення. 
Методи запобігання. Несплавлення та непровари. Причини утворення. Методи запобігання. 
Відхилення форми і розміру. Причини утворення. Методи запобігання. Інші дефекти зварних 
з’єднань.  
Лекція 3 Допустимість дефектів. Критерії приймання. Рівень контролю. 
Інженерні методи оцінювання критичного стану зварних з’єднань з дефектами. Визначення 
критичного розміру дефектів за коефіцієнтом концентрації напружень. Визначення критичної 
довжини тріщин та тріщиноподібних дефектів.  
 
3-й тиждень 
Лекція 4 Неруйнівний контроль зварних конструкцій 
Об’єкти неруйнівного контролю. Вибір методів неруйнівного контролю. Основи 
органолептичних методів. Сфера застосування візуального контролю. Техніка візуального 
контролю. Переваги та обмеження застосування візуального контролю. 
Лабораторна робота 2 Магнітошумовий метод контролю 



Мета роботи: Вивчити конструкцію і отримати практичні навички налагодження та 
проведення визначення параметрів шумів Баркгаузена  за допомогою аналізатора «Інтроскан» 
 
4-й тиждень 
Лекція 5 Ультразвуковий метод 
Основи ультразвукового методу. Ультразвуковий імпульсний ехо-метод (UT-PE). 
Ультразвуковий дифракційно-часовий метод (UT-TOFD). Ультразвуковий метод із 
застосуванням фазованих решіток (PAUT). Техніка ультразвукового контролю. Переваги та 
обмеження застосування ультразвукового методу. 
Лекція 6 Метод акустичної емісії 
Основи методу акустичної емісії. Сфери застосування методу акустичної емісії. Техніка 
контролю методом акустичної емісії. Переваги та обмеження застосування методу 
акустичної емісії.  
 
5-й тиждень 
Лекція 7 Капілярний метод 
Основи капілярного методу. Сфера застосування капілярного методу. Техніка контролю 
капілярним методом. Переваги та обмеження застосування капілярного методу. 
Лабораторна робота 3 Ультразвуковий метод контролю 
Мета роботи: Вивчити конструкцію і отримати практичні навички налагодження та пошуку 
дефектів за допомогою дефектоскопу ультразвукового УД2-70 
 
6-й тиждень 
Лекція 8 Магнітопорошковий метод 
Основи магнітопорошкового методу. Сфера застосування магнітопорошкового методу. 
Техніка контролю магнітопорошковим методом. Переваги та обмеження застосування 
магнітопорошкового методу. 
Лекція 9 Метод вихрових струмів 
Основи методу вихрових струмів. Сфера застосування методу вихрових струмів. Техніка 
контролю методом вихрових струмів. Переваги та обмеження застосування методу вихрових 
струмів. 
 
7-й тиждень 
Лекція 10 Метод магнітної анізотропії 
Основи методу магнітної анізотропії. Сфера застосування методу магнітної анізотропії. 
Техніка контролю методом магнітної анізотропії. Переваги та обмеження застосування 
методу магнітної анізотропії. 
Лабораторна робота 4 Метод магнітної анізотропії 
Мета роботи: Вивчити конструкцію і отримати практичні навички налагодження та 
проведення визначення напружень за допомогою вимірника механічних напружень «MESTR-411» 
 
 
8-й тиждень 
Лекція 11 Радіографічний метод 
Основи радіографічного методу. Сфера застосування радіографічного методу. Техніка 
контролю радіографічним методом. Переваги та обмеження застосування радіографічного 
методу. 
Лекція 12 Процедури і задокументована інформація неруйнівного контролю. 
Стандарт ISO 17635. Узгодження із зацікавленими сторонами. Інформування контролерів. 
Підготовка поверхні контролю. Налаштування дефектоскопа. Проведення контролю. 
Задокументована процедура контролю (методика). План контролю. Оформлення протоколу 
контролю і заключного звіту. 



 
9-й тиждень 
Лекція 13 Калібрування, верифікація і валідація засобів вимірювання. 
Процедура і періодичність калібрування. Підтвердження метрологічних характеристик. 
Лабораторна робота 5 
Мета роботи: Вивчити конструкцію і отримати практичні навички налагодження та пошуку 
дефектів за допомогою дефектоскопу вихрострумового ВД 3-81«Eddycon» 
 

6. Самостійна робота студента (26 год.) 

Види самостійної роботи: 

6.1 Підготовка до екзамену – 13 год. 

6.2 Підготовка до лекцій – 1 година на кожну лекцію (всього – 13 год.) – вивчання додаткових 
матеріалів за наступною програмою: 

1) Класифікація дефектів зварних з’єднань ISO 6520:2015. 
2) Класифікація процесів зварювання відповідно до ISO 4063:2009. 
3) Рівні якості відповідно до ISO 3834:2005, ISO 5817:2003, ISO 10042:2018, ISO 13919:2019. 
4) Загальні вимоги до неруйнівного контролю зварювання відповідно до ISO 17635 і CEN / TR 

15135:2005. Вимоги до візуального контролю відповідно до ISO 17637:2010. 
5) Вимоги до ультразвукового методу контролю відповідно до ISO 5577:2017, ISO 

17640:2018, ISO 10863:2011, ISO 13588:2019. 
6) Вимоги до контролю методом акустичної емісії відповідно до ISO 22096:2007. 
7) Вимоги до капілярного методу контролю відповідно до ISO 3452:2013. 
8) Вимоги до магнітопорошкового методу контролю відповідно до ISO 17638:2016. 
9) Вимоги до контролю методом вихрових струмів відповідно до ISO 17643:2015. 
10) Методи контролю напруженого стану металевих конструкцій.  
11) Вимоги до радіографічного методу контролю відповідно до ISO 17636-1:2013, ISO 17636-

2:2013, ISO 15708-2:2002, ISO 15708-3:2017. 
12) Вимоги до розроблення і управління задокументованою інформацією відповідно до ДСТУ 

ISO/TR 10013:2003 та ISO 9001:2015. 
13) Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання. Системи керування 

вимірюваннями відповідно до ДСТУ ISO 10012:2005. 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Політика навчальної дисципліни «КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗВАРЮВАННЯ» є складовою частиною 
загальної політики в галузі якості КПІ імені Ігоря Сікорського і полягає у виконанні викладачем і 
студентами наступних принципів. 

 Відвідування лекцій і практичних занять є обов'язковим. Необхідність пропуску занять з 
поважних причин заздалегідь узгоджується з викладачем з вирішенням питання щодо 
форм відпрацювання пропущеного матеріалу. У разі пропуску занять через хворобу 
викладачеві надається медична довідка. 

 На лекціях і практичних заняттях обов'язковим є відключення телефонів. На екзаменах 
забороняється використання засобів зв’язку для пошуку інформації на гугл-диску 
викладача чи в інтернеті. 

 На лекціях і практичних заняттях студенти проявляють активність. На лекціях 
виникаючі питання задаються у відведений викладачем час.  На практичних заняттях 
питання вирішуються по мірі виникнення в діалогової формі. За активність студентів 
на заняттях викладач призначає заохочувальні бали. 

 Академічна доброчесність є базовим принципом освітнього процесу і підлягає 
беззаперечному виконанню викладачем і студентами. 

file:///C:/Users/serhi/Documents/IIW/4-IIW-print/Доопрацювання/QM_in_WP-4IIW-Ukr%20ВИПР%204-Ред2.docx%23__RefHeading___Toc15735_3213422338
file:///C:/Users/serhi/Documents/IIW/4-IIW-print/Доопрацювання/QM_in_WP-4IIW-Ukr%20ВИПР%204-Ред2.docx%23__RefHeading___Toc3003_1150613056
file:///C:/Users/serhi/Documents/IIW/4-IIW-print/Доопрацювання/QM_in_WP-4IIW-Ukr%20ВИПР%204-Ред2.docx%23__RefHeading___Toc3003_1150613056


 Викладач є лідером і гарантом підготовки методичних матеріалів, навчання, контролю 
і поліпшення дисципліни на сучасному рівні з урахуванням вимог міжнародних стандартів 
з використанням кращої практики підприємств та університетів світу. 

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль проводиться за рішенням викладача в двох формах: експрес-опитування по 
темі попередньої лекції на початку лекції. 
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу. 
Семестровий контроль: залік. 
Умови допуску до семестрового контролю: захист виконання повного комплексу практичних 
занять. 
Розрахунок рейтингових балів 

 Активність на лекціях оцінюється ваговим балом – 3. Максимальна кількість балів на 

всіх лекціях складає: 3 балів × 13 = 39 балів.  

 Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: RC = 39 балів. 

 Залікова складова шкали дорівнює: RE = 61 бал. 

 Рейтингова шкала з дисципліни складає: R = RC + RE = 100 балів. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  
Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Перелік питань, які виносяться на семестровий контроль:  

1) Типи дефектів зварних з’єднань (ISO 6520). Гарячи тріщини. 
2) Причини виникнення і методи попередження гарячих тріщин. 
3) Типи дефектів зварних з’єднань (ISO 6520). Холодні тріщини. 
4) Причини виникнення і методи попередження холодних тріщин. 
5) Типи дефектів зварних з’єднань (ISO 6520). Порожнини. 
6) Причини виникнення і методи попередження порожнин. 
7) Типи дефектів зварних з’єднань (ISO 6520). Тверді включення. 
8) Причини виникнення і методи попередження твердих включень. 
9) Типи дефектів зварних з’єднань (ISO 6520). Несплавлення та непровари. 
10) Причини виникнення і методи попередження несплавлення та непровару. 
11) Типи дефектів зварних з’єднань (ISO 6520). Відхилення форми і розміру. 
12) Причини виникнення і методи попередження відхилення форми і розміру зварних 

з’єднань. 
13) Допустимість дефектів. Рівні якості. 
14) Критерії приймання зварних конструкцій. 
15) Рівень контролю зварних конструкцій. 
16) Інженерні методи оцінки критичного стану зварних з’єднань з дефектами. 
17) Візуальний контроль (ISO 17637).  

18) Ультразвуковий імпульсний ехо-метод (UT-PE). Фізичні засади та техніка контролю. 
19) Переваги та обмеження застосування ультразвукового імпульсного ехо-методу. 



20) Ультразвуковий дифракційно-часовий метод (UT-TOFD). Фізичні засади та техніка 
контролю. 

21) Переваги та обмеження застосування ультразвукового дифракційно-часового методу. 
22) Ультразвуковий метод із застосуванням фазованих решіток (PAUT). Фізичні засади та 

техніка контролю. 
23) Переваги та обмеження застосування ультразвукового методу із застосуванням 

фазованих решіток. 
24) Капілярний метод. Фізичні засади та техніка контролю. 
25) Переваги та обмеження застосування капілярного методу. 
26) Магнітопорошковий метод. Фізичні засади та техніка контролю. 
27) Переваги та обмеження застосування магнітопорошкового методу. 
28) Метод вихрових струмів. Фізичні засади та техніка контролю. 
29) Переваги та обмеження застосування методу вихрових струмів. 
30) Радіографічний метод. Фізичні засади та техніка контролю. 
31) Переваги та обмеження застосування радіографічного методу. 
32) Процедури неруйнівного контролю (ISO 17635). 
33) Задокументована інформація неруйнівного контролю. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено професором, д.т.н., проф. Фомічовим Сергієм Костянтиновичем. 

Ухвалено кафедрою смарт технологій з'єднань та інженерії поверхонь 

(протокол № 11 від 19 травня 2020 р.) 

Погоджено Методичною комісією Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона 

(протокол № __ від _______) 


