
  

Кафедра смарт технологій 
з'єднань та інженерії 
поверхні 

Метрологія, стандартизація і сертифікація 

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Технологічні системи інженерії з’єднань та поверхонь 

Статус дисципліни Обов’язкові компоненти циклу професійної підготовки 

Форма навчання Очна (денна) 

Рік підготовки, семестр 3 курс,  весняний семестр 

Обсяг дисципліни 120 годин / 4 кредити ECTS 

Семестровий 
контроль/ контрольні 
заходи 

Рейтингова система оцінювання, залік 

Розклад занять Лекцїі -  кожний тиждень, практичні заняття -  через тиждень, 
лабораторні заняття – через тиждень 

Мова викладання Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор: к.т.н., доцент Мінаков Сергій Миколайович, 
minakovsergey61@gmail.com  

Практичні: к.т.н., доцент Мінаков Сергій Миколайович, 
minakovsergey61@gmail.com 

Розміщення курсу Лекції з дисципліни розміщені в системі Moodle 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2684, методичні вказівки до 
практичних занять 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 «Метрологія, стандартизація і сертифікація» входить до циклу загальної 

підготовки бакалавра напряму 131 «Прикладна механіка» освітніх програм «Лазерна техніка 

та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів», «Технології та інжиніринг 

у зварюванні», «Технологічні системи інженерії з’єднань і поверхонь». Дисципліна базується на 

знаннях отриманих при вивченні дисциплін: «Деталі машин і основи конструювання», 

«Інженерна та комп’ютерна графіка», «Теорія машин і механізмів», «Електротехніка і 

електроніка», «Технологія та устаткування зварювання тиском», «Технологія та 

устаткування зварювання плавленням», а її основні положення використовуються при 

дипломному та курсовому проектуванні. 
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Мета дисципліни - навчитися методам вимірювань та оцінки їх точності, освоїти розуміння 

ролі і місця стандартів та стандартизації в системі господарювання, отримати уявлення про 

сертифікацію та її значенні в сучасних ринкових відносинах. 

Предмет дисципліни – методи та засоби вимірювань, системи одиниць фізичних величин, 
методи визначення точності вимірювань, основи забезпечення єдності вимірювань, допуски та 
посадки, нормативні документи, сучасна стандартизація в зварюванні та споріднених 
процесах, сертифікація. 

Відповідно до освітньої програми студенти після засвоєння дисципліни мають 
продемонструвати такі результати навчання. 

Компетентності: 

 
1) Здатність виконувати технічні вимірювання, одержувати, аналізувати та критично 

оцінювати результати вимірювань (ФК6) 

2) Здатність використовувати знання метрології, електричних вимірів та 

електротехнічних матеріалів  для виконання проектно-конструкторських робіт в галузі 

зварювання, інженерії поверхні та споріднених процесів і технологій (ФК16) 

3) Здатність використовувати знання в галузі стандартизації, економічних питань 
виробництва для вирішення технічних задач зі зварювання (ФК15) 

Знання: 

 основні положення метрології; 

 види похибок вимірювань і методи обробки результатів вимірювань; 

 цілі і завдання стандартизації, види і методи стандартизації, категорії і види 
стандартів, основні принципи, органи і служби державної системи стандартизації; 

 основи взаємозамінності, методи контролю якості машинобудівної продукції; 

 види сертифікації, правові основи сертифікації. 

Уміння: 

 оформляти технологічну і технічну документацію в  відповідно до діючої нормативної 
бази; 

 застосовувати вимоги нормативних документів за основними видами продукції і 
процесів; 

 застосовувати вимоги міжнародних, міждержавних та національних стандартів в 
інженерній  діяльності у галузі зварювального виробництва; 

Навички: 

 проведення вимірювань розмірів у галузі зварювального виробництва та споріднених 

процесах; 

 підбирати допуски та посадки; 

 назначання відхилення форми поверхні та шорсткість деталей; 

 на основі технологічних рекомендацій з використанням чинних міжнародних, 

міждержавних та національних стандартів розробляти, складати  та затверджувати 

нормативні документи; 

 використовувати нормативні документи у виробничій діяльності ; 

 на основі чинних міжнародних стандартів організовувати зварювальне виробництво 

сталої якості зварювального виробництва. 

Досвід: 



 застосування засобів вимірювальної техніки; 

 обробки експериментальних даних з метою визначення похибок вимірювання; 

 призначення вимог до якості зварювального виробництва; 

 розробки нормативних документі; 

 застосування міжнародних, міждержавних та національних стандартів у інженерній 

діяльності. 

 

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

Для успішного засвоєння «Стандартизація в зварюванні і споріднених процесах» студент 
повинен мати базові знання з дисциплін: 

 Фізика 

 Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство 

 Інженерна та комп’ютерна графіка 

 Теорія машин і механізмів 

 Електротехніка 

 Технологія та устаткування зварювання тиском; 

 Технологія та устаткування зварювання плавленням; 

 Механіка матеріалів і конструкцій  

 Деталі машин і основи конструювання  

 Механіка матеріалів і конструкцій  
 

На результатах навчання з «Стандартизація в зварюванні і споріднених процесах» базуються 
дисципліни: 

 відновлення та зміцнення поверхонь деталей машин  

 технології та устаткування для наплавлення  

 контролю якості зварювання  
 

3. Зміст навчальної дисципліни  

 

1) Основні положення метрології, стандартизації, сертифікації;  

2) Правила виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт робіт (ДСТУ 

3973-2000, ДСТУ 3974-2000); 

3) Історія стандартизації та метрології. Міжнародна стандартизація: 

4) Теорія управління якістю  Едвардса Демінга. ДСТУ ISO 9001:2009. Системи управління 

якістю; 

5) ДСТУ ISO 3834.(1,2,3,4,5)-2001 Вимоги до якості зварювання. 

6) Настанови щодо типової побудови технічних умов ДСТУ-Н 4486:2005 

7)  Дефекти з’єднань при зварюванні металів. Критерії приймання; 

8) ДСТУ ISO 9606:2005 Атестаційне випробування зварників. ДСТУ 3951-2000 Підтвердження 

відповідності технологічних процесів зварювання; 

9) Вимірювання фізичних величин 

10) Похибки вимірювання 

11) Засоби вимірювання 

12) Вимірювання електричних величин у зварюванні 

13) Допуски форми і розташування поверхонь. Бази вимірювань; 



14) Шорскість поверхні 

15) Взаємозамінність та її види. Система допусків та посадок 

16) Ряди посадок 

17) Допуски і посадки підшипників та різьбових з’єднань  

18) Методи визначення механічних властивостей зварних з’єднань; 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література: 

1) Лекції з дисципліни  в системі Moodle https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2684 

2) Кухарчук В.В.,  Кучерук В.Ю., Долгополов В.П., Грумінська Л.В. метрологія та вимірювальна 

техніка. - Навчальний посібник.  - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. –252с. 

3) Поліщук Є.С., Дорожовець М.М., Яцук В.О. та ін.. Метрологія та вимірювальна техніка: 

Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко; За ред.. проф.. Є.С, 

Поліщука, - Лбвів: Видавництво «Бескид Біт», 2003. – 544с. 

4) Основи стандартизації, допуски , посадки і технічні вимірювання: Підручник /А.А. 

Дудніков. – К.: центр навчальної літератури, 2006. – 352с. 

 

Додаткова література: 

1) Поджаренко В.О., Кулаков П.І., Ігнатенко О.Г., Войтович О.П. Основиметрології та 
вимірювальної техніки. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 151 с. 

2) Допуски і посадки в машинобудуванні (міжнародні та національні аспекти 
стандартизації): Навчальний посібник для сту-дентів вищих навчальних закладів. / С.С. 
Дубровський. – Львів: «Новий Світ- 2000», 2020 – 242 с. 

3) ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги  
4) ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів.  
5) ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. 
6) ЗАКОН УКРАЇНИ Про метрологію та метрологічну діяльність. Закон можна знайти в 

інтернеті 
7) ДСТУ 3761-98  Зварювання та споріднені процеси. Терміни та визначення. Частина 2 

Процеси зварювання та паяння 
8) ДСТУ ISO 14732:2004 Атестаційне випробовування операторів автоматичного 

зварювання плавленням та наладчиків контактного зварювання металевих матеріалів 
9) НПАОП 0.00-1.16-96 ПРАВИЛА АТЕСТАЦІЇ ЗВАРНИКІВ 
10) ДСТУ 3951.(1,2,3)-2000 Технічні умови та процедура підтвердження відповідності 

технологічних процесів зварювання металевих матеріалів 
11) ДСТУ-Н 4486:2005 Настанови щодо типової побудови технічних умов 
12) ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008 настанова з візуального і вимірювального контролю зварних 

зєднань та наплавок металевих конструкцій 
13)  ДСТУ 3973-2000 Правила виконання науково-дослідних робіт.  Загальні положення 
14) ДСТУ 3974-2000. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт 
15) ДСТУ ISO 14732 Вимоги до операторів зварювальних установок 
16) ДСТУ ISO 9606 Кваліфікаційне випробування зварювальників 

 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

1-й тиждень 

Лекція 1 Основні положення метрології, стандартизації, сертифікації 

Основні положення метрології,стандартизації, сертифікації. Закон України Про метрологію та 



метрологічну діяльність. Закон України Про стандартизацію. Класифікація стандартів. Органи 

стандартизації. Позначення стандартів. Сертифікація, цілі сертифікації. 

Практичне заняття 1 Розробка технічних вимог на зварну конструкцію. 

Відповідно до індивідуального завдання на розробку технічного завдання зварної конструкції 

необхідно написати 8 пунктів технічних вимог із подальшим обговоренням в аудиторії серед 

студентів. 

 

2-й тиждень 

Лекція 2 Правила виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт робіт 

(ДСТУ 3973-2000, ДСТУ 3974-2000) 

ДСТУ 3973-2000. ТЗ на НДР.  Етапи НДР. Приймання НДР. ДСТУ 3974-2000. Завдання стандарту. 

Схема розроблення продукції.  Зміст ТЗ на ДКР. Етапи виконання робіт. Технічна пропозиція.  

Ескізний проект. Технічний проект. Розроблення РКД для виготовлення дослідного зразка 

Лабораторне заняття 1 Вимірювання деталей штангенінструментом 

 

3-й тиждень 

Лекція 3 ДСТУ Історія стандартизації та метрології. Міжнародна стандартизація 

Створення Міжнародної організації зі стандартизації (ISO). Структура  ISO. Підходи до 

використання міжнародних стандартів з боку країн-учасниць ISO. Стандартизація 

термінології. ДСТУ 2960—94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни 

та визначення. ДСТУ 3761-98  Зварювання та споріднені процеси. Терміни та визначення. ДСТУ 

3459-96  Устатковання зварювальне механічне. Терміни та визначення. 

Практичне заняття 2 Розробка технічних вимог на зварну конструкцію. 

Відповідно до індивідуального завдання на розробку технічного завдання зварної конструкції 

необхідно написати 15 пунктів технічних вимог із подальшим обговоренням в аудиторії серед 

студентів. 

 

4-й тиждень 

Лекція 4 Теорія управління якістю  Едвардса Демінга. ДСТУ ISO 9001:2009. Системи управління 

якістю 

Проблеми якості і відповідальність системи та виконавців. Міфи про якість. .Робота 

менеджменту. Ланцюгова реакція при покращенні якості. Що дає інспекційна перевірка. 

Вбудова якості на всіх стадіях виробничого процесу. Статистичний аналіз якості. Смертельні 

хвороби якості. Пропозиції щодо покращення якості. Завдання ДСТУ ISO 9000, 9001, 9004, 19011. 

Вісім принципів управління якістю. Доцільність СУЯ. Етапи розробки систем управління якістю. 

Процесний підхід. Рівні процесів. Політика і цілі у сфері якості. Роль найвищого керівництва в 

системі управління якістю. Значення документації. Види документів. Оцінювання процесів. 

Проведення аудиту системи управління якістю. Аналізування СУЯ. Постійне поліпшування. 

Моніторинг і вимірювання.  

Лабораторне заняття 2 Вимірювання деталей мікрометром 

 

5-й тиждень 

Лекція 5 ДСТУ ISO 3834.(1,2,3,4,5)-2001 Вимоги до якості зварювання 

ДСТУ ISO 3834. Зварювання - спеціальний процесс. Завдання стандарту. Частини стандарту. 

Аналізування контракту і проекту. Субпідрідні договори. Персонал зварювального 



виробництва. Устатковання. Технологічна інструкція зі зварювання (WPS). Зварювальні 

матеріали. Термообробляння. Інспектування та випробування у зварювальному виробництві. 

Інспектування та випробовування у процесі зварювання. Інспектування та випробовування 

після зварювання. Невідповідність та коригувальні дії. Калібрування. Ідентифікація і 

простежність. Протоколи якості. Дії щодо вибирання вимог до якості зварювання.  ДСТУ ISO 

9002-95. Вимоги до якості зварювання 

 

Практичне заняття 3 Розробка технічного завдання  на зварну конструкцію. 

Відповідно до індивідуального завдання на розробку зварної конструкції необхідно написати 

розділи ТЗ: підстава для виконання; мета і призначення; вихідні дані; виконавці; етапи і терміни 

їх виконання; очікувані результати; порядок приймання НДР із подальшим обговоренням в 

аудиторії серед студентів. 

 

6-й тиждень 

Лекція 6 Настанови щодо типової побудови технічних умов ДСТУ-Н 4486:2005 Завдання 

Розробка ТУ. Групові ТУ. ТУ іноземних фірм. Зміни до ТУ. Пергляд ТУ. Розділи Технічних умов (ТУ). 

Сфера застосування. Технічні вимоги. Вимоги безпеки. Вимоги охорони довкілля. Позначення ТУ. 

Лабораторне заняття 3 Контроль розмірів деталей індикаторними і важільно-зубчатими 

приладами 

 

7-й тиждень 

Лекція 7 Дефекти з’єднань при зварюванні металів. Критерії приймання 

ДСТУ 3491-96  Наіменування, визначення та позначення дефектів при зварюванні плавленням. 

ГОСТ Р ИСО 6520-2-2009 Наіменування, визначення та позначення дефектів при зварюванні 

тиском. ISO 5817:2003. Рівні якості зварних зєднань. 

Практичне заняття 4 Розробка технічних умов на зварну конструкцію. 

Відповідно до індивідуального завдання на розробку зварної конструкції необхідно написати 

вступну частину  та вимоги безпеки із подальшим обговоренням в аудиторії серед студентів. 

 

8-й тиждень 

Лекція 8 ДСТУ ISO 9606:2005 Атестаційне випробування зварників. ДСТУ 3951-2000 

Підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання 

ДСТУ ISO 9606:2005. Cимволи та скорочення. Охопленняі процесів зварювання. Типи зварних 

з'єднань. Матеріали. Кількість контрольних зразків. Межі допуску зварника. Групи матеріалів. 

Витратні матеріали. Форми та розміри контрольних зразків. Умови зварювання. Методи 

контролю. Контрольний та випробний зразки. Критерії прийнятності для контрольних 

зразків. Повторні випробування. Термін дії. Сертифікат.  ДСТУ ISO 14732:2004. Атестація на 

основі випробовування технологічного процесу зварювання. Атестація випробовування 

зварювання або виробничого випробовування. Атестація на основі випробовування виробничого 

зразка. Атестація на основі функціонального випробовування. Автоматичне і роботизоване 

зварювання.   НПАОП 0.00-1.16-96 Атестаційна комісія. Положення при зварюванні пластин. 

Положення при зварюванні труб. Бракувальні показники.  ДСТУ 3951-2000. Поширення 

стандарту. Терміни та визначення. Протокол підтвердження відповідності технологічного 

процесу зварювання (WPAR). Технологічна інструкція для зварювання (WPS) та (pWPS). 

Підтвердження відповідності випробуванням технологічних процесів зварювання. 

Підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання з використанням 



підтверджених на відповідність зварювальних матеріалів. Підтвердження відповідності 

технологічних процесів за попереднім досвідом зварювання. Підтвердження відповідності 

технологічних процесів зварювання за типовим технологічним процесом зварювання. 

Підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання за результатами 

випробувань на зварність до початку виробництва. Контрольне зварне з’єднання. Неруйнівний 

та руйнівний контроль контрольного зварного з’єднання. Повторне випробування. Межі 

підтвердження відповідності 

Лабораторне заняття 4 Вимірювання та розмітка деталей штангенрейсмусом і 

штангенциркулем 

 

9-й тиждень 

Лекція 9 Вимірювання фізичних величин 

Фізична величина. Міжнародна система одиниць СІ. Дюймовая система. Систематизація 
фізичних величин. Кількісна оцінка вимірюваної величини. Класифікація вимірювань. Лабораторні 
вимірювання. Технічні вимірювання.. Обробка результатів вимірювання. Методи вимірювань. 

Практичне заняття 5  Розробка технічних умов на зварну конструкцію. 

Відповідно до індивідуального завдання на розробку зварної конструкції необхідно написати 

правила приймання  із подальшим обговоренням в аудиторії серед студентів. 

 

10-й тиждень 

Лекція 10 Похибки вимірювання 

Істинне значення. Дійсне значення. Абсолютна похибка вимірювання. Відносна похибка 

вимірювання . Точність вимірювання. Надмірна похибка. Промах. Систематична похибка. 

Випадкова похибка. Правильність вимірювань. Збіжність результатів вимірювання. 

Відтворюваність вимірювань.  Інструментальна похибка. Похибка від взаємодії. Методична 

похибка. Похибки встановлення. Суб’єктивні  похибки. Методичні похибки.  Постійні похибки.. 

Періодичні похибки. Способи вилучення систематичних похибок . 

Лабораторне заняття 5 Вимірювання розмірів при токарній та фрезерній обробці 

 

11-й тиждень 

Лекція 11 Засоби вимірювання. Метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки 

Міра. Перетворювач. Коипаратор. Масштабний перетворювач. Числовий перетворювач. 

Вимірювальні прилади. Аналогові вимірювальні прилади. Цифрові вимірювальні прилади. 

Аналогово-цифрові перетворювачі. Вимірювальні канали. Вимірювальні системи. Вимірювальні 

інформаційні системи. 

Практичне заняття 6  Розробка технічних умов на зварну конструкцію. 

Відповідно до індивідуального завдання на розробку зварної конструкції необхідно написати 

методи контролювання, транспортування та зберігання  із подальшим обговоренням в 

аудиторії серед студентів. 

 

12-й тиждень 

Лекція 12 Вимірювання електричних величин у зварюванні 

Вимірювання струму та напруги. Вимірювальні трансформатори змінного струму та напруги 

Електронні вольтметри. Мостові засоби вимірювань. Вимірювальні мости постійного струму.   



Вимірювальні мости змінного струму. Електронний осциллограф. Світлопроменевий 

осцилограф. Цифрові вимірювальні прилади. Вимірювання магнітних величин. Індукційні 

перетворювачі. Гальваномагнітні  перетворювачі. Феромодуляційні перетворювачі 

(ферозонди). Вимірювання неелектричних величин. Мікропроцесорні вимірювальні системи. 

Вимірювані параметри, загальні для всіх процесів зварювання. Токовий шунт. Вимірювання 

напруги дуги. Вимірювання швидкості подачі електродного дроту. Измерение расхода газа. 

Вимірювання температури.  

Лабораторне заняття 6 Вимірювання відхилення форм і розміщення  поверхонь 

 

13-й тиждень 

Лекція 13 Допуски форми і розташування поверхонь. Бази вимірювань 

Точність геометричних параметрів деталей. Відхилення та допуски форми. Відхилення та 

допуски розташування. Сумарні відхилення форми та розташування. Ступені точності. 

Відхилення форми. Реальна (дійсна) поверхня. Номінальна поверхня. Прилегла поверхня.  Допуск 

форми. Допуск циліндричності . Відхилення від площинності. Відхилення від прямолінійності. 

Випуклість. Овальність, конусоподібність, бочкоподібність, сідлоподібність Позначення 

відхилення форми. Бази. Радіальне та торцеве биття. Незалежний та залежний допуск [ 

Практичне заняття 7  Розробка технічних умов на зварну конструкцію. 

Відповідно до індивідуального завдання на розробку зварної конструкції необхідно написати 

правила експлуатування, ремонту, гарантії виробника  із подальшим обговоренням в аудиторії 

серед студентів. 

 

14-й тиждень 

Лекція 14 Шорскість поверхні 

Найбільша висота профіля і повна висота профіля. Базова довжина. Номінальна поверхня. 

Нормальний переріз. Середня лінія профіля. Виступ профіля. Западина профіля. Лінія виступів. 

Лінія западин. Крок нерівностей профіля.. Середньоарифметичне відхилення профіля. 

Параметри шорсткості та види обробки, що їх забезпечують. Вибір параметрів шорсткості. 

Умовне позначення шорсткості за ГОСТ2.309-73 (ISO 1302) 

Лабораторне заняття 7 Визначення шорсткості поверхні 

 

15-й тиждень 

Лекція 15 Взаємозамінність та її види. Система допусків та посадок 

Взаємозамінність та її види. Види взаємозамінності. Єдина система допусків і посадок. 

Номінальний розмір. Дійсний розмір. Допуск. Терміни «отвір» і «вал». EI,ei – нижнє відхилення. . 

ES, es – верхнє відхилення. Нульова лінія..   

Практичне заняття 8  Пошук по нормативним базам чинних  стандартів в Україні в 

галузі зварювання та споріднених процесів. 

Де і як шукати чинні стандарти в Україні. Знайомство із переліком чинних стандартів в Україні 

в галузі зварювання та споріднених процесів 

 

16-й тиждень 

Лекція 16 Ряди посадок 



Основне відхилення. Розташування основних відхилень отворів і валів. Зазор. Натяг. Види 

посадок. Посадка із зазором. Посадка з натягом. Перехідні посадки. Система отвору і система 

вала. Квалітет. Позначення посадок 

Лабораторне заняття 8 Метрологічна атестація приладу для вимірювання напружень 

MESTR-411 

 

17-й тиждень 

Лекція 17 Допуски і посадки підшипників та різьбових з’єднань 

Вибирання посадок. Класи точності. Схема розташування полів допусків на зовнішній діаметр і 

діаметр отвору підшипників кочення. Підшипники ковзання. Шорсткість посадочних поверхонь 

підшипників.  Параметри допусків форми посадочних поверхонь.  Допуски і посадки метричних 

різьб.  Допуски зовнішньої різьби (болт). Допуски внутрішньої різьби (гайка). Класи точності 

болті та гайок. позначення різьбових з'єднань на кресленнях 

Практичне заняття 9  Пошук по нормативним базам не чинних  стандартів в Україні в галузі 

зварювання та споріднених процесів. 

Де і як шукати чинні стандарти в Україні. Знайомство із переліком  не чинних стандартів в 

Україні в галузі зварювання та споріднених процесів 

 

18-й тиждень 

Лекція 18 Методи визначення механічних властивостей ділянок зварного з’єднання 

Види випробувань. Вибір зразків. Термічна обробка зразків. Визначення результатів 

випробувань. Міра незадовільності результатів випробувань. Випробування металу різних 

ділянок зварного з’єднання на статичне розтягування.  Випробування металу різних ділянок 

зварного з’єднання на ударний загин. Випробування металу різних ділянок зварного з’єднання на 

стійкість проти механічного старіння. ISO 4136:2001 випробування на розтях зразків вирізаних 

поперек шва. ISO 5178:2001. ISO 9016:2001. ISO 9018 Випробування на розтягування на 

хрестоподібних зразках. ДСТУ ISO 5173:2009 Випробування зварних з’єднань металевих 

матеріалів руйнівні випробування на згин. EN ISO 9017 Руйнівні випробування зварних швів 

металевих матеріалів.  

Лабораторне заняття 9 Здавання практичних та лабораторних робіт 

 

 

 

6. Самостійна робота студента 

Види самостійної роботи: 

6.1 Розробка і оформлення Домашньої контрольної роботи (Технічного завдання та Технічних 
умов) відповідно до індивідуального завдання на зварну конструкцію (всього – 19 год.). 

6.2 Підготовка до заліку – 6 год. 

6.3. Проходження тестування (МКР)- 5 год. 

6.4 Підготовка до лекцій – 1 години на кожну лекцію (всього – 18 год.) – вивчання додаткових 
матеріалів за наступною програмою: 

1) Позначення стандартів. 

2) Діяльність міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС). 



3) Ескізний проект. 

4) Позначення ТУ. 

5) Робота менеджменту в системі управління якістю. 

6) Внутрішній аудит. 

7) Аналізування з боку керівництва. 

8)  Готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них. 

9)  Методи управління ризиками. 

10)  Термін дії атестаційних посвідчень зварників. 

11)   Відносне вимірювання 

12)  Вимірювальні системи 

13)  Прогресивні похибки 

14)  Середній крок нерівностей профіля 

15)  Огранка 

16)  Калібри 

17)  Різьбові калібри 

 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Політика навчальної дисципліни «Метрологія, стандартизація і сертифікація» є складовою 
частиною загальної політики в галузі якості КПІ імені Ігоря Сікорського і полягає у виконанні 
викладачем і студентами наступних принципів. 

 Відвідування лекцій, практичних, лабораторних 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, практичних та лабораторних заняттях обов'язковим є відключення 
телефонів. На заліках забороняється використання засобів зв’язку для пошуку інформації 
на гугл-диску викладача чи в інтернеті. 

 На лекціях , практичних та лабораторних 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. 

 Практичні та лабораторні заняття виконуються командами студентів (підгрупами) в 
формі ділової гри. Склад команди визначають студенти за погодженням з викладачем. 
Закінчені результати виконання кожного практичного та лабораторного заняття 
демонструються викладачеві на наступному занятті. Захист виконання повного 
комплексу практичних та лабораторних занять здійснюється командою студентів на 
останньому занятті і є обов'язковою умовою допуску на залік. 

 Практичні та лабораторні заняття повинні бути виконані і захищені до початку 
екзаменаційної сесії. Перездачі іспиту допускаються не більше двох разів під час 
додаткової сесії. Для повторної перездачі викладачем призначається комісія. 

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

 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, опитування за темою заняття на початку 
практичного та лабораторного занятть. 
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 
та лабораторних занять. 
Розрахунок рейтингових балів 

 Активність на лекціях оцінюється ваговим балом – 1. Максимальна кількість балів на 

всіх лекціях складає: 1 бал × 18 = 18 балів.  

 Активність на практичних заняттях оцінюється ваговим балом – 2 бали. Максимальна 

кількість балів за всі практичні заняття складає: 2 бали × 9 = 18  балів.  

 Активність на лабораторних заняттях оцінюється ваговим балом – 2 бали. 

Максимальна кількість балів за всі практичні заняття складає: 2бали × 9 = 18  балів.  

 Виконання Домашньої контрольної роботи- ТЗ-12  балів, ТУ- 14 Всього 12+14=26 балів 

 Тестування після лекцій (МКР) 20 балів 

 Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: RC=18+18+18+26+20 

= 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 індивідуальних завдань до розробки нормативних документів на зварну конструкцію: 

Зварна зупинка громадського транспорту 

Зварна дитяча гойдалка 

Зварна дитяча гірка 

Зварний каркас торгівельної палатки 

Зварний біль борд 

Зварний каркас реклами на будинку 

Зварний стовп вуличного освітлення 

Зварні ворота гаражу 

Зварні ворота для футболу 

Зварні крісла глядачів для футболу 

Зварний корпус легкового автомобіля 

Зварна рама вантажного автомобіля 

Зварний стіл для комп’ютера  

Зварне двоярусне ліжко 

Зварна рама мотоцикла 

Зварна рама велосипеда 



Зварний сейф 

Зварна шафа для документів 

Зварний стіл для кухні ресторану 

Зварна піч 

Приклад тестових питань:  

Що таке Технічне завдання 

Хто бере участь  складанні технічного завдання? 

Хто є найбільш зацікавленою стороною в розробці технічного завдання? 

Термін розробки ТЗ на ДКР 

Що робити коли немає Технічного завдання на роботу 

Що таке якісна продукція? 

Хто пише таблицю «Стадії та етапи виконання робіт» у ТЗ? 

Як пишуться технічні вимоги? 

Що таке стандарт? 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено 

 к.т.н, доц. Мінаковим Сергієм Миколайовичем. 

Ухвалено кафедрою смарт технологій з'єднань та інженерії поверхонь 

(протокол № 19 від 22.06.2021  р.) 

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

(протокол № __ від _______) 


